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  بول فال��ي 

   

�ان �اتب ا��اصة، ألنھ لم يكن �اتب العامة وأشباه العامة و�و لم يكن �اتب العامة 

و �س�ل �� �عب��ه وأشبا��م، ألن �ؤالء يطلبون الس�ولة �� التعب�� والتفك��، ول�س �

وتفك��ه، بل �ان ال يخلو من الغموض والتعقيد، وال ��بط �� أسلو�ھ عن مرتبة 

  ا��زالة و�تقان.

والعامة وأشبا��م ي�ساقون ل���ء من الرعونة وال�وج �� بدعة من البدع أو دعوه من 

الدعوات، ول�س �و بصاحب رعونة أو �وج وال بصاحب بدعة تصدع �سماع أو 

خلب العقول و��يج ا��واطر، بل �ان أك�� ما ي�ون موفور ا��د والرصانة، دعوة ت

  مكبوح العنان.

والعامة وأشبا��م ينقسمون ب�ن املع���ات وامليادين، ول�س �و من رواد املع���ات 

 لعزلة الفكر وعزلة املقام.
ً
 ع�� نفسھ وع�� ��بھ مؤثرا

ً
  وامليادين، بل �ان كر�ما

 من 
ً
غالة أنصاره يد�� لھ مز�ة ا��صب و�شراق �� نتاجھ، ولك�� وال أحسب أن نص��ا

 من مخالفيھ ينكر عليھ مز�ة املتانة والسداد �� جملة آثاره 
ً
كذلك ال أحسب أن مخالفا

من الشعر ون�� ومن قصة ومقال. ف�و مت�ن شديد رص�ن، وإن لم يكن بالالمع وال 

  با��صب أو املرتفع �� �فاق.

د �دب الفر���� �� أواخر �ذا العام، �عد أن فقد �� أوائلھ ذلك بول فال��ي فقي

  رصيفھ رومان روالن.

  وا��اصة ال�� أعن��ا �نا �� ا��اصة �جتماعية، ول�ست با��اصة الفكر�ة أو الفنية.

وشأن �ذه ا��اصة �جتماعية �� فر�سا ل�س بالقليل، ف�� ح�� اليوم صاحبة ال�لمة 

دة العسكر��ن والقادة الفكر��ن، و�� ال��شيح لرئاسة ال�� ال تج�ل �� نص�ب القا

ا��م�ور�ة وللمجامع العلمية و�دبية، و�� بقية من بقايا النبالء ع�� ع�د 

 ب�ن جلبة السواد 
ً
�م��اطور�ة قد ت��وي عن �نظار، وقد �غض الصوت حينا
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 �� مكم��ا للوثوب إذ
ً
ا حانت ل�ا فرصة وصيحة املفرق�ن �� التجديد، ولك��ا رابضة أبدا

الوثوب، ولعل وثبة ب�تان باسم ا��افظة ع�� القديم لم تكن إال رجعة من رجعات 

  �ؤالء ا��اصة �جتماعي�ن �� عاصمة

  

  الفر�سي�ن.

�ؤالء ا��اصة �جتماعيون (سلبيون) �� أك�� �ذواق و�راء، ولم تبقى ل�م قدرة قو�ة 

  ع�� �يجاب و�نجاب.

�م ما ���ب الد�ماء و�وساط من ا��فة و�ندفاع، و�م ال ف�م مثال ال ����

�شار�ون ا��ما��� �� أذواق البدع و��ارج ا��داثة، و�م ال ينطلقون �� ال��ك وال �� 

ا��زن وال �� الغضب وال �� ال�ياج إال بمقدار ما �سمح ل�م أدب الصالون وشعائر 

  النبل والوقار.

� �� التفك�� والتقدير فل�س ذلك عند�م بمضمون، أما إ��م يرتفعون إ�� �فق �ع�

 �� س�يل ا��مال الذي تو�� بھ التقاليد.
ً
  وقد ي��ون با��مال ال�� الرفيع أحيانا

 
ً
و�ذه �ل�ا خصال تر�� (بول فال��ي) عند �ذه الطبقة للقبول والظ�ور، و�ز�ده قبوال

لك السمت ال��يح أو عند�ا أن �علو �� سماء �دب الفر���� نجوم با�رة ال تل��م ذ

  السمت املصنوع.

 
ً
لم يقصد بول فال��ي أن ي�ون ع�� شرط �ذه الطبقة �� �ساليب، وال أن يكتب وفاقا

ملزاج�ا الذي تروضھ ع�� السمت أو تصطنع فيھ الوقار. ولكنھ لو قصد �ذا ملا �ان 

برفد م��ا أقرب إ�� مزاج تلك الطبقة مما �ان، ألنھ طبع ع�� الرصانة وجاءه التعليم 

يتمم ما جادت بھ الطبيعة عليھ. فقد �علم الر�اضة و�شأ ع�� نظام رجال البحر وقرأ 

ا��كمة وشغف بأسلوب �قدم�ن، فجنحت بھ السليقة وال�شأة إ�� ذلك أو أباه، 

 
ً
واستفاد عند غ�� �ذه الطبقة كرامة ومحبة ال �لفة ف��ا، ألنھ لم يكن يخاصم أحدا

  يكن يبا�� ا��صومة إذا عرضت لھ معتدية عليھ! ع�� سمعة أو ش�رة، ولم
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إال أنھ �ان �شعر بصفاتھ �ذه وال ي�سا�ا ح�ن يقيم املواز�ن للشعر املأثور و�دب 

النف�س، فلم يكن �غفل عن شرط (الكبح) و�حتجاز �� �عر�فاتھ الفنية، ولم يكن 

 بالتف
ً
��ق وال��ثرة �� غ�� يأ�ى الغض من مز�ة التدفق و�فاضة، أل��ا تلت�س أحيانا

 للذ�ن، وال ي�ب�� أن ي�ون 
ً
جدوى فإذا عرف الشعر قال: (إنھ ي�ب�� أن ي�ون عيدا

 غ�� ذلك).
ً
  ش�ئا

ولكنھ �عود فيقول: (عيد أي فرح. ولكنھ رص�ن، ولكنھ مرتب، ولكنة ذو مغزى. أو �و 

نتظام صورة لغ�� �ذه املطروقات الشا�عة، أو صورة ل��االت واملسا�� ال�� تقبل � 

  و�تزان. . .).

  

وال �س�ث�� من ذلك الشعر الغنا�ي الذي �و أد�ى أبواب الشعر إ�� الطالقة وا��موح، 

  ف�و عنده (�تفة)، ولك��ا متطور أو (مشغولة) بصناعة الفنان

و�قول �� التفرقة ب�ن املل�ات ال�امنة واملل�ات املكشوفة: (�� طبع �ل منا حماقة 

�ك�شاف، و��ن الصورة ا��از�ة وال���ان، و��ن سيل دافق من ا��طأ ب�ن املفارقة و 

العبارات و��بوع يفيض با��قائق الك��ى، و��ن ما نحسھ نحن وما ينطق بھ لسان 

  الغيب. . .).

وقد �ان مزاجھ من طبيعة العزلة و�نطواء فيھ، ف�ان النطوائھ ع�� نفسھ ين��ع من 

وا�د ع�� سرائره ال��صية من معظم ما أحوال�ا القواعد و�ح�ام، و�عطيك الش

 تظ�ر أسبابھ ال��صية �� 
ً
كتب �عد الرو�ة والتفك��؛ فال أعرف �� ا��دث�ن �اتبا

  أسبابھ الفكر�ة كما تظ�ر �� �ذا ال�اتب ع�� التفك��.

رجعت إ�� �عض آثاره ال�� عندي �عد السماع بنعيھ فقرأت م��ا مقالة القيم عن 

تحفة املعدودة ال�� يقل ف��ا التعقيد والغموض، وقد بدأه  ��سان �ور�ي و�و من

ب�لمة عن (��سان) عامة قال ف��ا: إنھ �و ا��لوق الذي ينفرد ب�ن سائر ا��لوقات، 

 مصروف عما �و �ائن بما لم يكن �عد، 
ً
و�علو ع�� سائر ا��لوقات باألحالم، وإنھ أبدا
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طيع التغي�� الذي يطرأ عل��ا من خارج�ا، أو بما يرجو أن ي�ون، وإن ا��الئق �خرى ت

  و�و وحده يطوع تلك العوامل املتغ��ة بما توحيھ إليھ بواطنھ وخفاياه.

ثم استطرد من �ذه املقدمة إ�� حصر ��سان الذي ي���� �حالم �� الزمن ا��ديث 

ب�ن س�ان قارة واحدة �� القارة �ور�ية، وا�� حصر امل��صات ال�� خلقت قوام 

��سان �� ثالثة مراجع، و�� أو نظم الدولة الرومانية، واملسيحية ال�� ورثت �ل  ذلك

���ء من رومة ال من ب�ت املقدس، ونموذج العلم النظري الذي يتمثل �� ال�ندسة 

  �غر�قية. . .).

وال �عن�نا �نا نناقش �ذه الفلسفة من جانب النقد أو جانب الوقا�ع التار�خية، وإنما 

�عقد الصلة بي��ا و��ن مزاج �نطواء والعزلة (والتفك�� الذا�ي) الذي انطبع �عن�نا أن 

  عليھ بول فال��ي.

ف�ناك بول فال��ي الذي يتغ�� باألور�ية كما تتغ�� ��ا جميع أقوام القارة ال�� ضاعت 

 ا��م
ً
  عل��ا فرصة التغ�� بمجد�ا القومي منذ زمن �عيد أو قر�ب. ف�م يذكرون دائما

�ن يذكر �مان ا��م آر�ون، أو يذكر �ن�ل�� ا��م من ساللة أور�يون ح

  �نجلوسكسون، أو ا��م بر�طان (غ�� قار��ن).

و�ناك بول فال��ي الذي يرجع ب�ل ���ء �� أور�ا و�� املسيحية إ�� رومة ألنة جاء من 

  أب فر���� وأم إيطالية، وكال�ما من عنصر الالت�ن.

ندسة �غر�قية نموذج العلم ��سا�ي ألنھ �و و�ناك بول فال��ي الذي يجعل ال�

  درس ال�ندسة واستوعب الكث�� من آثار حكماء اليونان.

و�ذه �� �عض دالئل املزاج ال�� تنطوي ب�ن السطور، فضال عن دالئلھ ال�� تبد�ك 

  منھ �غ�� تنقيب طو�ل.

الفر�سية؛  لست أ���� خيبة �مل ال�� فجا�ي ��ا بول فال��ي �� أول ع�دي باملطالعة

فإن�� �علمت الفر�سية �� ال��ن فاستطعت �عد أر�عة أش�ر أن أقرأ أناتول فرا�س 

و��� لو�ي واندر�ھ موروا �غ�� مشقة أو رجوع كث�� إ�� امل��مات امل�سورة؛ فحيل إ�� 

أن�� قد استغن�ت عن امل��جمات �� قراءة �دباء الفر�سي�ن من محدث�ن وأقدم�ن. ثم 
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فة �عد خرو�� من ال��ن �� اندر�ھ جيد و�ول فال��ي فإذا �ي أرجع جر�ت �ذه املعر 

  إ�� امل��جمات �ن�ل��ية وال أزال أرجع إل��ا ح�� اليوم.

وأحب أن أقول إن�� أرى �� أدب (بول فال��ي) رأيا ال يم��ج بمرارة تلك ا��يبة ألنھ لم 

  يذ�ل�� عن محاسنھ ولم يحمل�� ع�� املبالغة �� عيو�ھ.

ال شك مثل معدود من أمثلة الثقافة الفر�سية �� القرن العشر�ن، ولھ وال  فالرجل

شك رأي رجيح وقول رص�ن وتفك�� قو�م، ولكن�� ال أذكر أن�� أطلعت �� كالمھ الذي 

ع�� فكرة را�عة أو غوصة عميقة أو نفخة تتجاوز طاقة  -و�و غ�� كث��  -قرأتھ 

الغ��اء، ولكنھ ال يحسب ب�ن أ��اب  �وساط من الكتاب، ف�و مت�ن را�� ع�� وجھ

  �وج وال ب�ن أ��اب �عماق.

ولھ نظرات �� نقد �دب و�دباء يقرأ�ا القارئ فيقول ��يح ��يح! أو جميل 

جميل!. . . ولكنھ ال يراع ��ا وال يفاجأ ��ا وال يخرج ��ا عن ا��ادة املطروقة إ�� معرج 

  غ�� مطروق.

  وقد خلفھ �� ا��مع - �� النقد وصفھ الناتول فرا�س  ومن �مثلة الصادقة ألسلو�ھ

فقال عن كسلھ ا��الم (إنھ كسل نجم من القراءة الواسعة ال�� يصعب  - الفر���� 

التفر�ق بي��ا و��ن الدرس و�ستقصاء. أو �و كسل كراحة السائل املوقر بخ��اتھ 

  ل��كيب. . .).و�ر�اتھ يليح لك �� س�وتھ ببلورات ع�� أحكم ما ت�ون من كمال ا

وأنت تقرأ �ذا وتقرأ أمثالھ �� كالمھ ع�� �دب و�دباء فتقول ��يح ��يح! جميل 

جميل!. . . ولكنك ال تقف �� طر�قك مرة لتقول مرة. . آه. و�ح ال�اتب الساحر. . من أين 

  لھ �ذا الكالم؟
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  العدل ��سا�ي

  �� جرائم ا��روب

   

بون عن حروب �سالم �و�� فيذكرون م��ا �� معرض �ان �عض النقاد �ور�ي�ن يكت

النقد أن الن�� عليھ السالم �ان يأمر �عقاب املشرك�ن الذين أساءوا إ�� املستضعف�ن 

�لما ظفر ��م �عد معركة من املعارك، و�حسبون أن عقو�ة املقاتل ال تجوز ��صمھ 

  ألنھ غ�� مسئول أمامھ �� شرعة القانون.

ء النقاد قد �سوا أو تناسوا أن �ن�ياء مطالبون بإصالح الفساد ومن الوا�� أن �ؤال

حيث �ان ول�سوا �م ح�ومة من ا���ومات تحاط دعو��م باألقاليم وا��دود، فيجوز 

  ل�م ع�� �ذا �عتبار ما ل�س يجوز لساسة الدول وقواد ا��يوش.

  -ولكن �شاء �يام 
ً
دأ معاقبة املقاتل�ن أن يأخذ �ور�يون بمب -�عد أر�عة عشر قرنا

الذين يق��فون ا��رائم سواء �� ساحة القتال أو �� غ�� ساحة القتال، وأن ي�نوا ذلك 

ع�� قاعدة مقررة ال يك�� ا��الف عل��ا، و�� أن الدول �سأل عن جرائم�ا وس�ئا��ا، 

من العقاب، وال ي�� أن يخل��م من  -أو أجزاؤ�ا  -فال موجب ألن �عفى أفراد�ا 

أ��م �انوا مأمور�ن مكر��ن ع�� الطاعة. فإن امل��م املكره ال �عفى من العقاب، التبعة 

 إ�� جناية 
ً
وإن جاز أن تالحظ حالة �كراه �� تقدير عقابھ، إذا ث�ت أنھ �ان مسوقا

  بأمر رؤسائھ وأ��اب السلطان عليھ.

 -�صالح  فاآلن يجوز ل��صم املقاتل الذي ال يطالب بما يطالب بھ �ن�ياء من �عميم

أن يحاسب خصمھ و�عاقبھ ع�� ا��رائم ال�� تخالف القانون �� بالده. فإن �ان 

القانون �� بالده ال يحرم ا��رائم النكراء فقد سقط حقھ �� حماية ��سانية وحماية 

  الشر�عة، وجاز أن ينال العقاب ع�� �ذا �عتبار.
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والتحر�ض عليھ، والغدر �� طلب  أما ا��رائم ال�� يحاسب عل��ا املقاتلون ف�� القتل

�يواء أو اصطناع املرض و�صابة، واستخدام السموم و�س��ة املتفق ع�� منع�ا، 

و�ج�از ع�� ا��ر�� املس�سلم�ن، والقسوة ع�� �سرى واملصاب�ن با��روح و�مراض 

  ثثأو اختالس أموال�م ال�� ال �عت�� من �موال العمومية، والتمثيل املعيب بج

  

القت�� و�موات، و�عتداء ع�� املس�شفيات واملعابد واملدارس ومخلفات الفنون 

و�ثار، وإغراق السفن املس�سلمة وتخر�ب املدن املفتوحة ال�� ال يدافع ع��ا، واتخاذ 

  مال�س ا���ش �خر للغدر والتغر�ر، ونقض الع�ود أو شروط ال�سر�ح.

الدول اليوم أن �ساق مرتكبو�ا إ�� القضاء، وأن  �ذه وأمثال�ا �� ا��رائم ال�� تج��

 قد يصل إ�� املوت
ً
  يتلقوا عل��ا عقابا

 من املشرك�ن ع�� جر�مة غ�� �ذه 
ً
ولم �عرف عن الن�� عليھ السالم أنھ عاقب أحدا

  ا��رائم وأمثال�ا، وال سيما الغدر ونقص ال�لمة و�عذيب املستضعف�ن.

 بتقر�ر �ذا املبدأ السليم �� جرائم ا��روب، ونقول إن الدول ا��ديثة قد صنعت خ�� 
ً
ا

وأن العمل ��ذا املبدأ سيفيد �عض الفائدة وإن لم تمتنع بھ ا��رائم �ل �متناع، ألن 

ا��ندي الذي �ستحضر �ذه العقو�ات و�و يحمل السالح خليق أن يتورع عن 

ال يضمن العدوان مخافة القصاص عند ال�ز�مة، و�و ال يأمن ال�ز�مة �ل �مان و 

  النصر �� جميع �حوال.

ول�س من الظلم أن يحيق العقاب بمن يؤمر فيطيع، ألن الرجل الذي يمثل باألبر�اء 

و��تك �عراض و�ق��ف ا��رمات ألنھ أمر بذلك فأطاع ال �عفى من العقاب �� وطنھ 

لسالح وال يخليھ من التبعة أن يحيل الذنب ع�� آمر�ھ. فال اختالف �� �مر إذا حمل ا

  وتجرد للقتال.

وإنما الظلم �� رأينا أن يقصر ع�� ا��رم�ن �� �مم امل�زومة دون ا��رم�ن �� �مم 

املنصورة، ألن الذي �عاقب ع�� الذنب أو�� أن يتجنبھ وال �غ��� عنھ، وإال سقطت 

  ��تھ �� �دانة وتوقيع ا��زاء.
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قوة وحكم الشر�عة ال يتفقان، �عم إنھ منطق الواقع الذي تقرره القوة، ولكن حكم ال

  فال شر�عة حيث يفعل القوي ما �شاء، وال قوة حيث يجري العدل �� مجراه.

ور�ما �عذرت ال�سو�ة ب�ن امل�زوم�ن واملنتصر�ن �� الوقت ا��اضر أو �� وقت قر�ب، 

 يق��فھ �� حق 
ً
ألننا ال نزال قر�ب�ن من أح�ام ا��رب ال�� ال تحرم ع�� املقاتل وزرا

  ن يناصبھ العداء أو يلقي لھ يد السلم ع�� مأل من الناس.إ�سا

  ولكننا نرجو أن تبلغ ��سانية �ذه املرتبة الرفيعة �عد خطوات لعل�ا ال تطول.

وأول �ذه ا��طوات أن تقام �� بالد املنتصر�ن أنفس�م محاكم مستقلة ع�� مثال 

�فراد ا��ايدين أو محكمة الغنائم ال�� تفصل �� املنازعات ب�ن ح�وما��ا و�عض 

امل�سو��ن إ�� �عداء. فقد حدث غ�� مرة أن قضت �ذه ا��اكم املستقلة ع�� 

ح�وما��ا بالغرامة والتعو�ض، ف�ان فخر ا���ومات بقضا��ا املستقل أنفع لألمة من 

  �ل مال تخسره �� ساحة القضاء.

ن يتقدم إل��ا فإذا قامت �ذه ا��اكم وجب أن يباح ل�ل إ�سان �� أمة م��زمة أ

بالش�وى من ا��نايات ال�� اق��ف�ا ا��نود املنتصرون، وأن يدان ا��ناة بالعقو�ات 

  ال�� يدان ��ا امل��زمون، م�� ثب�ت جناي��م بال���ان الذي ال يقبل ا��ال.

وموضع الصعو�ة �نا أن �عت�� ش�ادة امل��زم لتأييد دعوى امل��زم وكال�ما موتور م��م 

، ولكن الوقا�ع ال تث�ت �ل�ا بالش�ادات، ول�ست الش�ادات �ل�ا مع �ذا النية والشعور 

  بال�� يلت�س ف��ا ا��ق والباطل �ل �لتباس.

وا��طوة الثانية �� طر�ق العدل ��سا�ي بصدد ا��رائم ال�� تق��ف أثناء ا��روب أن 

�ا نظام ال يؤخذ حق القضاء من الدول املنفردة و�و�ل إ�� �يئة عاملية ي�بع �� تأليف

�غ��ه ال�زائم و�نتصارات، و�عرف أعضاؤ�ا وأصول املقاضاة ب�ن يد��ا قبل أن �عرف 

  مصائر ا��روب.

أن تف�� ال�يئات الدولية  -ولعل�ا ال تحسب من أحالم ا��يال  -وا��طوة �خ��ة 

واملواثيق العاملية �� منع ا��روب وفض ا��صومات من طر�ق التحكيم، فال حروب 

  ايات �� أثناء ا��روب وال محاكمات أو عقو�ات من جراء تلك ا��نايات.وال جن
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 من أحالم ا��يال فدونھ �� الطمع أن تقع ا��روب ولكن ع�� 
ً
فإذا �ان �ذا حلما

الفيصل الوا�� ب�ن ا��ق�ن واملبطل�ن، في�س�� للعالم �لھ أن ينصر ا��ق ع�� 

  املبطل، وأن يحصر شرور القتال �� أضيق ا��دود.

 تكن أعذب امل��! وإال ف�� ع�� �ل حال خ�� من اليأس الدائم من �ل 
ً
م�� إن تكن حقا

  مص��.
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  الفن عام

  �عم. لكن بأي مع��؟

   

(س�� كن�ث ماك��ي كالرك) �و �� الوقت ا��اضر أك�� النقاد �� فن التصو�ر بالبالد 

  �نجل��ية.

�ى عدة سنوات و�و لم يتجاوز الثالث�ن، و�لغ وقد تو�� إدارة املتاحف الوطنية الك�

  �ذه امل��لة الرفيعة �� عالم الفن وملا يتجاوز اليوم الثالثة و�ر�ع�ن.

 بدل عنوانھ ع�� فحواه 
ً
كتب �ذا النقادة العال�� �� إحدى ال��ف اللندنية بحثا

  و�و (أن الفن ل�س ل�ل إ�سان).

ن �طالة �� ت��يص�ا بمثل�ن اثن�ن من وال نطيل �� ت��يص آرائھ ألننا قد �ستغ�� ع

  أمثلة املتكررة ف��ما الكفاية فيما أراد البيان عنھ.

صورة لفان آيك بثلثمائة وثالث�ن جن��ا  1840إحدا�ما أن املتحف الوط�� اش��ى سنة 

 واش��ى مع�ا صورة ��يدو بألف وستمائة جنيھ. . . و�ن تقدر �و�� بثلثمائة 
ً
إنجل��يا

  لو سمح ب�يع�ا، وال تز�د قيمة �خرى ع�� الثالث�ن. ألف جنيھ

أما املثل الثا�ي ف�و ن�يجة استفتاء ل�واة الصور �� مجموعة من القطع الفنية 

ا��الدة ومع�ا �عض القطع ال�� ال �علو ع�� طبقة الصور املعدة لإلعالن وترو�ج 

  البضا�ع.

ماس الصور املعروضة ف��ا بيع من �ذه ا��موعة ثمانون ألف ���، و�ان أر�عة أخ

  من آيات الفن الك��ى، وما بقي من ا��موعة أخالط وأو شاب.

 �م بطبيعة ا��ال �واة الفن 
ً
والذين سئلوا عن رأ��م �� أبدع �ذه الصور جميعا

  الذين �س�ل ع�� أحد�م بذل الثمن الغا�� �� كتب التصو�ر.
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�ا من غ�� �يات الفنية ومع �ذه أحص�ت �جو�ة فإذا بالصور الست املفضلة �ل

الك��ى، مع أ��ا تبلغ أر�عة �خماس من صور ا��موعة ول�ست �� بالقلة التا��ة ب�ن 

  زحام تضل فيھ �ذواق و�راء.

و�عتقد أن املثل�ن يتكرران �� �ل ب�ئة و�� �ل فن من الفنون ا��ميلة، وأن الن�يجة ال 

  تختلف عن �ذه الن�يجة كب�� اختالف.

  

لفت النظر �� املثل�ن أن الغلطة �� املثل �ول غلطة نقاد مختص�ن بالتقو�م وإنما ي

والتقدير �� املتاحف العاملية املعدودة، وأن الغلطة �� املثل الثا�ي غلطة جم�ور غف�� 

  ولكنھ �و جم�ور الفن ع�� �ل حال.

  فما الذي يف�م من �ذين املثل�ن؟

واد الناس، وال أنھ ذوق خاص بالعلية �� ال يف�م م��ما أن ذوق الفن حظ شا�ع ب�ن س

  عصر واحد.

فكيف يقال إذا إن (الفن عام) وإنھ تراث عال�� أو تراث إ�سا�ي يقاس بمقياس 

  ��سانية جمعاء؟.

  إنما يقال �ذا بمع�� واحد ال مع�� سواه.

و�و أن الفن (عام) بمع�� أنھ ل��اصة �� جميع �زمان ول�س ل��اصة �� زمن واحد أو 

  ئة واحدة.ب�

 ��ذا املع�� دون غ��ه، ألن اتفاق ا��اصة ع�� 
ً
) و�ان عاما

ً
فإذا �ان كذلك �ان (إ�سانيا

استحسانھ �� �ل زمن �و الدليل ع�� أنھ قائم ع�� املزايا ��سانية ال�� تنال بالفطرة 

 �� �عض 
ً
امل�ذبة، وال ترجع إ�� �سباب املوقوتة ال�� ترفع إ�� م��لة ا��اصة أحيانا

  العصور من ال �ستحقون التمي�� وال��جيح.

فإذا �ان العمل يروق ا��اصة �� �عض العصور وال يروق ا��واص �� العصور �خرى 

فذلك �و الدليل القاطع ع�� أنھ ال يروق�م ملز�ة إ�سانية باقية، ولكنھ يروق�م لس�ب 

و�ذواق �� من س�ب�ن عارض�ن: أحد�ما أن نزوة من ال��وات ال�� تط�� ع�� العقول 
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�عض �حوال قد طغت ع�� أولئك ا��اصة فأضل��م عن سواء الس�يل، و�خر أ��ا 

خاصة مز�فة قد صعدت إ�� م�ان العلية والسراة لعيب من عيوب ا��تمع الذي 

  برزت فيھ.

فمن قال إن (الفن عام) ال ي�� أن �ع�� بكالمھ �ذا أنھ خلق للعامة و�ل من �عقل أو 

واء، وإنما �ستقيم كالمھ ع�� وجھ واحد و�و أن الفن الرفيع إ�سا�ي ال �عقل ع�� الس

  ألنھ ���ب املمتاز�ن من ب�� ��سان �� جميع العصور.

ونحن نقول العامة وا��اصة �� مسائل الفن و�دب، ونقصد ��ما العامة وا��اصة �� 

  اصة �وضاع�ذواق و�خالق واملل�ات، وال نقصد ��ما عامة العرف �جتما�� أو خ

  والتقاليد.

فالغ�� قد ي�ون من أحقر العامة �� أذواقھ وأخالقھ ومل�اتھ، والفق�� قد ي�ون من 

أرفع ا��اصة �� تلك املزايا ��سانية العليا، وقد ي�ون �و مبدع �يات الغوا�� �� 

  �دب والتصو�ر واملوسيقى والتمثيل كما حدث و�حدث إ�� آخر الزمان.

 من فوارق الغ�� والفقر والذ�اء والغباء. بل نحن نرى أن
ً
  العامية أوسع نطاقا

فقد ي�ون الرجل خاصة �� ال�ندسة وعامة �� الشعر والكتابة، وقد ي�ون خاصة �� 

�دب وعامة �� املوسيقى والتصو�ر، وقد ي�ون خاصة �� فقھ اللغة وعامة �� أذواق 

  � النقد والشرح والتفس��.الفنون، وقد ي�ون خاصة �� ا��لق و�نتاج وعامة �

ألن ��سان الذي يرتقي إ�� مرتبة ا��اصة �� جميع ا��اسن ��سانية غ�� موجود وال 

  يتأ�ى لھ وجود.

واملقصود ع�� �ذا بخواص الفنون و�داب �م أولئك الذين يحسبون ف�م�ا و�مل�ون 

  وسائل�م ومواز�ن ال��جيح ف��ا.

ا قال أناتول فرا�س إن ا��مال الف�� س�ل وإنھ وع�� �ذا �عتبار ي�� أن يقال كم

  ع�� قدر س�ولتھ ي�ون نص�بھ من ا��مال.

  فأس�ل الفنون �و أجمل الفنون.

  ولكن ي�ب�� قبل ذلك أن �سأل: س�ل �و ع�� أي الناس؟
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فلو �ان املقصود أن ت�ون س�ال ع�� جميع الناس ��رج من الفنون العليا فن املتن�� 

ومي والبح��ي و�و مر وجي�� وشكسب��، وارتقى إ�� ذروة �ذه وأ�ي العالء وابن الر 

  الفنون �ل نظام من سوقة ا��ما��� يطر��م باألزجال واملواو�ل.

ولكن املقصود بالس�ولة �م أولئك الذين استعدوا بفطر��م و��ذي��م لف�م ا��مال 

  الرفيع �� آيات مبدعيھ واملع��ين عنھ من الشعراء و�دباء والفنان�ن.

 يقال إن (الفن عام) ألنھ �عم �ل من ��يأ بفطرتھ و��ذيبھ، و 
ً
ع�� �ذا املع�� أيضا

وكال�ما من صفات ب�� ��سان، ول�سا من الصفات املستعارة لآلدمي�ن من خارج 

  ا��ياة �دمية.

  و�مر �عد أو�� من أن يحتاج إ�� عناء �� إثباتھ وتمي�� صوابھ من خطئھ.

ء ف��ا أن �ذكياء أك�� من �غبياء، وأن أ��اب �ذواق أك�� آلن ا��قيقة ال�� ال مرا

  من

  

ا��روم�ن م��ا، وأن دقائق البالغة وأسرار ا��مال أخفى من البالغة الشا�عة 

 أر�� من ��سان بالتعليم 
ً
وا��مال املبذول، وأن ��سان بالفطرة والتعليم معا

  وحده أو بالفطرة وحد�ا.

واستغنا��ا عن ال��اجة �� إقامة ال���ان ع�� ����ا ال ت�ون ومع ثبوت �ذه ا��قيقة 

 للمزايا 
ً
الدعوة إ�� تجر�د الفنون من ا��اص والعام، ومن الرفيع والوضيع، إال م��ا

 للصاعدين و�سو�ة ب�ن الذي �و أد�ى والذي �و خ��.
ً
  و�بوطا

 و�ب لھ هللا ال��ة يتمارض ألن �� ا��لق مر��� وضعفاء.
ً
  ولم نر قو�ا

 رفيع الذ�ن يحرم ع�� نفسھ �رتفاع إ�� ذراه ألن �� ا��لق أغبياء ال و 
ً
لم نر ذكيا

  يطاولونھ إذا ارتفع ذلك �رتفاع.

 موفور �ش��اء للمآ�ل أ�ل املمعودين، ألن املمعودين ال ��ضمون �ل 
ً
ولم نر ��يحا

  ما ��ضم من الطعام.
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���ء ال يقوى ع�� التفك�� فيھ من فلماذا نحرم ع�� النوا�غ واملو�و��ن أن يفكروا �� 

  حرموا النبوغ و�بات ا��لق و�بت�ار؟

أالن الطعام أرفع وأكمل من الذوق والفكر والشعور؟ أالن �رتفاع و�متياز حرام 

  وال���ء الوحيد املباح �و �نحدار وال�ساوي ب�ن نزالء ا��ضيض؟

  من التفوق والر��ان. ليقل ذلك من ينفعھ أن ينحدر الصاعدون، وأن تخلو الدنيا

  وإذا قالوه فال س�يل ل�م إ�� تحقيقھ إال بقوة ا��يوان دون قوة ��سان.

 ال 
ً
أما ��سان ف�و ال يقول �ذا وال �س��يح إ�� سماعھ، وال يأ�ى أن ي�ون الفن عاما

�ستأثر بھ أناس �غ�� ا��ق و�ستعداد، ولكنھ يأ�ى أن �عم ل�سقط فيھ الرفيع إ�� 

  ضيع، ألن زوالھ خ�� من بقائھ ع�� �ذه ا��ال.م��لھ الو 
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  � مصر فلسفة�

   

  �عم �� مصر فلسفة

  ونحمد هللا ع�� ذلك كما حمد فردر�ك الكب�� ر�ھ ع�� أن �� برل�ن قضاء

ولكننا نحن أو�� با��مد من فردر�ك الكب��، ألن القضاء العادل ضرورة من ضرورات 

قد�ا الناس إذا فقدو�ا، و�جدو��ا إذا طال تفقد�ا، و�ان ��م ا��ياة �جتماعية يتف

  صالح لوجود�ا.

أما الفلسفة فال يبحث ع��ا من يفقد�ا، ألن من يفقد�ا يج�ل�ا وال يحفل ��ا، وقد 

���ر م��ا إذا سمع بذكر�ا، وقد يتفق أصدقاؤ�ا وأعداؤ�ا ع�� أ��ا نافلة من النوافل 

صدقاء أ��ا نافلة الكمال وال غ�� عن الكمال، وز�ادة وز�ادة من الز�ادات، وإن قال � 

  الفضل وال تطيب للفاضل�ن حياة املفضول�ن

فإذا �ان القضاء العادل ضرورة محسوسة فصناعة الفلسفة ل�ست بضرورة من 

ضرورات املعاش، أو �� ع�� �قل ل�ست من الضرورات ا��سوسات: تلك ضرورة 

ا ��سان إال إذا تجاوز نطاق �وطان وأصبح وطن وزمن، و�ذه ضرورة ال �شعر ��

  نطاقھ ال�ون �لھ، �� �ل زمان

  أو �� العلم الك�� كما قال املعلم الثا�ي أبو نصر الفارا�ي:

(فان العلوم م��ا جزئية وم��ا �لية، والعلوم ا��زئية �� ال�� موضوعا��ا �عض 

نظر �� �عض املوجودات املوجودات أو �عض املو�ومات. . . مثل علم الطبيعة فإنھ ي

و�و ا��سم من ج�ة ما يتحرك و�تغ�� و�سكن عن ا��ركة، ومن ج�ة ما لھ مبادئ 
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ذلك ولواحقھ. . . أما العلم الك�� ف�و الذي ينظر �� ال���ء العام ��ميع املوجودات 

مثل الوجود والوحدة، و�� أنواعھ ولواحقھ، و�� �شياء ال�� ال �عرض بالتخصيص 

وضوعات العلوم ا��زئية مثل التقدم والتأخر والقوة والفعل والتام ل���ء ���ء من م

والناقص وما يجري مجرى �ذه، و�� املبدأ املش��ك ��ميع املوجودات، و�و ال���ء 

الذي ي�ب�� أن �س�� باسم هللا هلالج لج. . . ألن هللا مبدأ للموجود املطلق ال ملوجود دون 

طاء مبدأ املوجود ي�ب�� أن ي�ون �و العلم موجود. فالقسم الذي �شتمل منھ ع�� إع

  �ل��، ألن �ذه املعا�ي

. ف�ذا العلم أع�� من 
ً
ل�ست خاصة بالطبيعيات بل �� أع�� من الطبيعيات عموما

  علم الطبيعة، وواجب أن �س�� علم ما �عد الطبيعة. . .)

�� التعر�ف وكالم صاحبنا الفارا�ي ع�� تركيتھ العر�ية أوعر��تھ ال��كية كالم ��يح 

بفضل الفلسفة أو البحث �� ما وراء املادة وما وراء الزمان وامل�ان، ولكننا �عد ما 

قدمناه �� موقع الفلسفة من الضرورة �عود فنقول: إ��ا ل�ست من البعد عن حياتنا 

الفردية أو حياتنا �جتماعية بحيث تخرج من عالم الطبيعة إ�� ما وراء�ا، وإن 

ن �ع�ش �غ�� فلسفة حياٍة منذ بحث �� العالقة ب�نھ و��ن العالم ��سان ما ع�ش وإ

املنظور والعلم امل��وب، ومرحلة ا��ياة كما قلنا �� �عض كت�نا ا��ديثة: (كجميع 

املراحل ال�� نقطع�ا من م�ان إ�� م�ان، ال تركب القطار ح�� تحصل ع�� التذكرة، وال 

� إل��ا. غاية ما �نالك من فرق ب�ن تحصل ع�� التذكرة ح�� �عرف الغاية ال�� �س�

راكب�ن أن أحد�ما يقرأ التذكرة والثا�ي ال يقرأ�ا، أو أن أحد�ما يؤدي ثم��ا من مالھ 

  والثا�ي يؤدي لھ الثمن من مال غ��ه.

وال��ب أن �عض الفضالء من طالب ا��قيقة ال ينظرون إ�� الفلسفة �ذه النظرة، 

وال�ذر الذي ل�س وراءه طائل، وكذلك فعل وال ي��مون عن �ع��ا باللغو الفارغ 

ال�اتب ال��يھ �ستاذ نقوال حداد ح�ن جرى البحث ع�� صفحات (الرسالة) عن وحدة 

الوجود، فضرب املثل ع�� ��ف املذا�ب الفلسفية القديمة بقول فيثاغورس أن 

  العدد �و سر الوجود، وإن ال�سبة ب�ن �شياء �� �سبة ب�ن أعداد



21 
 

، ف�ان فرضھ �ذا أقرب إ�� الصدق قال فيثاغورس 
ً
ذلك قبل خمسة وعشر�ن قرنا

  من فروض علمية كث��ة ف�ن ��ا الناس إ�� سنوات

وقالھ فيثاغورس ح�ن رأى أن �وصاف �ل�ا قد تفارق املوجودات من لون أو ملس أو 

صالبة أو ليونة أو وزن أو ما شابھ �ذه �عراض الكث��ة إال العدد؛ فانھ مالزم ل�ل 

 �ان أو اك�� من فرد، و�امال �ان أو غ�� �امل، وأن الفروق ب�ن �شياء �� مو 
ً
جود، فردا

فروق ب�ن تركيب وتركيب أو فروق ب�ن �سب �عداد، وأن ال�ون �لھ (دور موسيقى) 

  �ائل يدور ع�� قياس م���م كما يدير العازف املا�ر ا��ان الغناء

الت الف��ات ال�� �عد�ا نحن بالسنوات وأ�شد ال�ون أ��انھ ال�� ال عداد ل�ا، وتو 

والقرون، وظ�ر اليوم للباحث�ن أن �جسام �سب ب�ن أعداد، وأن الفارق بي��ا فارق �� 

  �ذه ال�سب

دون غ���ا، وأن التناسق �� �ذه ال�سب اصدق من أجرام املادة امللموسة باليدين، 

  ي) ملموسوأن ��� �� تركيب الذرة أن يقال انھ (عددي) ال أنھ (ماد

، فل�س من حقھ أن 
ً
وإذا قال فيثاغورس �ذه املقالة قبل خمسة وعشر�ن قرنا

توصف مقالتھ بالفراغ و�� أمأل من فروض العلماء �عده �� مع�� الوجود وفوارق 

  �جسام، و�� ع�� أضعف �حوال أدق من قول �عض العلماء إن أصل املادة أث��

دة من ع�د الفراعنة إ�� ع�د اليونان إ�� ع�د و�ان الفالسفة يبحثون �� العقل واملا

  العرب إ�� ع�د �ور�ي�ن ا��دث�ن

  �سأل سائل: أ�ما محدثان أو قديمان؟

  و�سأل آخر: وإذا �انوا محدث�ن فمن الذي أحد��ما؟

و�سأل غ���ما: وإذا �انا قديم�ن فكيف يتفق قديمان ل�س لواحد م��ما بداية وال 

  ��اية؟

 لھ فأ��ما و�عود �ذا السائل أ
ً
 لآلخر وموجودا

ً
و ذاك فيقول: وإذا �ان أحد�ما سابقا

  �ول وأ��ما الثا�ي �� ترت�ب الوجود؟
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و�ف��ق ا��يبون فيقول فر�ق م��م: إن ا��يوان ظ�ر �عد ا��ماد وإن ��سان ظ�ر 

  �عد ا��يوان، فاملادة أذن اسبق إ�� العقل من ال��ت�ب

ھ، وإن العقل أشرف من املادة، ف�� ال تخلقھ و�و و�قول آخر: إن فاقد ال���ء ال �عطي

  أو�� بأن يخلق�ا و�سبق�ا �� الوجود ع�� �قل سبق العلة للمعلول 

  كالم فارغ �ذا؟

  أ�و كالم ال �عن�نا وال يدخل �� حسابنا؟

كال. . . ألن التفس�� املادي للتار�خ مذ�ب عم��ٌّ �� ا��ياة �جتماعية قام ع�� القول 

�� القديمة وأن العقل �و ا��ديث، وتوطدت عليھ دعوة (�ارل ماركس) بأن املادة 

ال�� فعلت �عد ذلك �فاعيل �� مجرى السياسة العاملية و�� مجرى العالقة ب�ن 

الطبقات، ولو استطاع فيلسوف أن يقنع �مام وأتباعھ بقدم العقل وحدوث املادة 

  من الناس إ�� ا��ياة لتغ�� تار�خ الكرة �رضية و�غ��ت نظرات املالي�ن

ف�ذه الصناعة ال�� �س�� بالفلسفة ال �غادر الطبيعة �ل املغادرة وال تنطلق م��ا إ�� ما 

  وراء�ا �غ�� رجعة إلينا �� حياة الغذاء والكساء

وإ�مال �ذه الصناعة غ�� مأمون ع�� م�مل��ا، ألن الفرق ب�ن الفلسفة الصا��ة 

 ب�ن
ً
ثورة واستقرار، أو ب�ن حرب وسالم، أو ب�ن  والفلسفة الطا��ة قد ي�ون فرقا

  �داية وضالل

ونحن ح�ن نذ�ع ال�شارة بقيام الفلسفة �� مصر ال نذ�ع �شارة �� سماوات ا��يال، 

وال ن���� الذين �ع�شون و�علمون أ��م �ع�شون أل��م يأ�لون و�شر�ون و�ل�سون، أو 

 غ�� املأ�ل واملش
ً
  رب واللباسأل��م ال يطلبون من �ذا الوجود مطلبا

  �عم �� مصر فلسفة

  �عم وف��ا عناية بالكتب الفلسفية

وآية ذلك أننا تلقينا �� عام واحد نحو عشر�ن رسالة �� املباحث الفلسفية وما إل��ا، 

وعلمنا أ��ا تقرأ �� ب�ئة املتعلم�ن الذين يؤدون �متحان املدر��� وتقرأ �� ب�ئة 

  املطلع�ن الذين يقنعون باالطالع
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الرسائل القيمة رسالة لألستاذ ا��ليل مصطفى عبد الرزاق باشا عن من �ذه 

فيلسوف العرب واملعلم الثا�ي والشاعر ا��كيم وابن ال�يثم وابن تيمية، ف��ا أو �� 

  �عر�ف ينال بمثل �ذا �يجاز

وم��ا كتابا �سرة وا��تمع واملسؤولية وا��زاء للدكتور ع�� عبد الواحد وا�� أستاذ 

تماع ب�لية �داب، وقد نو�نا بالكتاب �ول �� (الرسالة) وثان��ما �� طبقة علم �ج

  �ول من حيث �فادة والتحقيق

وم��ا كتب ثالثة �� (الفلسفة الرواقية) وس��ة �مام دمحم عبده، و��صيات ومذا�ب 

فلسفية للدكتور عثمان أم�ن، وأول�ا أو�� كتاب بالعر�ية �� موضوعھ، و�ضارع خ��ة 

الكتب �ور�ية �� �ذا املوضوع، وقد أنصف �ستاذ �مام �� س��تھ الوج��ة، و��� 

 شا�عة �� ال��صيات واملذا�ب الفلسفية، وأغ�� املتطلع�ن إ�� �ذه البحوث 
ً
أو�اما

  عن كث�� من املراجعات

وم��ا التعليم عند القا���� للدكتور ��وا�ي، و�و بيان لفن من الفنون �ان املضنون 

  العرب أ�ملوه، فألم الدكتور بتار�خھ وشرح آراء القا���� فيھ أن

وم��ا كتاب الت�بؤ بالغيب عند مفكري �سالم، وكتاب الشعرا�ي إمام التصوف �� 

عصره، وكتاب �حالم للدكتور توفيق الطو�ل مدرس الفلسفة بجامعة فاروق �ول، 

  و�ل�ا نمط

  انة التعقيبواحد �� حسن التقسيم وتقر�ر املعلومات وفط

وظ�رت إ�� جانب �ذه الكتب القيمة والرسائل املسعفة مجلة مقصورة ع�� علم 

النفس لألستاذين يوسف مراد ومصطفى ز�ور �ع�� بأشراف البحوث املتخ��ة �� 

 لم يكن با��ميل أن يفرغ �عد �ن باللغة العر�ية
ً
  موضوع�ا، و�شغل م�انا

ه، ولم نحص �ل ما صدر ل��معية الفلسفية و�جب أن نقرر �نا أننا أحص�نا ما رأينا

  أو لغ���ا من دراسات الفلسفة والتصوف وعلم النفس وما إل��ا

 �� �ذا البلد و�ج�� لنا أن نقول: أن 
ً
 موقرا

ً
و�عض �ذا يكفل للمباحث الفلسفية ح��ا

�� مصر فلسفة، وإ��ا �شارة تذاع، أل��ا �عض �دلة ع�� انتقال املصر��ن من عالم 
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رة إ�� عالم ا��ر�ة و�ختيار، ومن أسر ا��اجة ال�� ال تخلو من عبودية إ�� الضرو 

  شرف الكماليات ال�� ال تخلو من عزة وارتفاع

وقد وودنا لو استطعنا أن ن�سط القول �� �ل كتاب من �ذه ا��موعة النفسية، لوال 

و الناس أ��ا حرب خاطفة تقابل بإشارات خاطفة، وإذا بلغ بأ��اب الفلسفة أن �ش�

سرع��م و�شاط�م، فتلك عالمة خ�� و��ة ع�� من يحسبون الفلسفة قر�نة للدعة 

  والر�ون إ�� الس�ون 

لكن �شاط�م �ذا �غر��� باق��اح عل��م أوحاه إ�� حديث مع أستاذ ا��يل و�اشف 

أرسطو للعرب �� �ذا الزمان العالمة الكب�� أحمد لطفي السيد باشا مد هللا �� عمره 

  النفع وال�دايةوأدام بھ 

فاألستاذ قد ترجم ألرسطو كتاب �خالق وكتاب ال�ون والفساد وكتاب السياسة، 

  و�نوي أن ي��جم لھ كتاب الروح أو كتاب ما �عد الطبيعة

وما ترجمة �ستاذ ا��ليل �و أ�� ما نقل عن املعلم �ول إ�� اللغة العر�ية، وقر�ن 

  لغات �ور�ية�� ال��ة والوضوح ألفضل ال��جمات �� ال

 باملنقوالت �خرى عن أرسطو منذ تصدى لھ 
ً
ولكن ال يزال الغلط البالغ محيطا

ال�ساطرة و�سرائيليون �ندلسيون، ألن ا��لة من أولئك امل��جم�ن �انوا يج�لون 

معا�ي الفلسفة و�ج�لون دقائق العر�ية، وال ندري �ن مبلغ علم�م باليونانية، ول�س 

الط�م من عصرنا �ذا الذي ت�سرت فيھ مراجع الفلسفة اليونانية أو�� بت��يح أغ

  وت�سرت فيھ العناية ��ا

  وال��جمة ع��ا

وقد قد خطر �� أن ترجمة أرسطو وأفالطون عس��ة ع�� الفرد إذا استقل ��ا، م�سرة 

ل��ماعة إذا �عاونت عل��ا، فماذا ع�� شبابنا الفضالء املتفرغ�ن للفلسفة بأنواع�ا لو 

 ففرغوا م��ا �� عام واحد أو عام�ن؟تقاسم
ً
  وا بي��م آثار ا��كيم�ن جميعا

أن �� أرسطو وأفالطون ملا يص�� العقول و�قّوم التفك�� ح�� �� �ذا الزمان، وما تباعد 

فيھ ا��لف ب�ن آرا��ما وآراء عصرنا حقيق بالدراسة كتلك �راء ا��الدة ال�� لم يطرأ 
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تھ دراسة لعقل ��سان، و�و موضوع الدراسة �� �ل عل��ا ا��لف والتغي��، ألن دراس

  أوان

 من 
ً
وعمل ا��معية الفلسفية ناقص إذا بقيت اللغة العر�ية ب�ن لغات ا��ضارة خلوا

  ترجمة ��يحة ل��كيم�ن ا��الدين، وظننا ��ا أ��ا قادرة ع�� التمام

من لغة وطلب التمام ع�� من �ستطيعھ فرض ع�ن �� لغة ا��كماء، و�� �نا قر�بة 

  املتصوفة ولغة الفق�اء
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  الفلسفة مأمونة

   

(أثمن هللا ع�� ا��طر؟. . . إن الفلسفة خطر ع�� أ��ا��ا وخطر ع�� عقول العامة، 

  أل��ا ما زالت منذ �انت تث�� الظنون و�عرض املشتغل�ن ��ا للقيل والقال. . .)

ن �� ذلك �عض الدليل ع�� أن ا��ام قرأت �ذا �� كتاب غفل من �مضاء، ف�ا

  الفلسفة با��طر �� زماننا �ذا �و ا��طر الذي �ست�� منھ الناس

وأبادر فأقول لصاحب ا��طاب ومن ع�� رأيھ إن الكتب الفلسفية ال�� أشرت إل��ا �� 

مقا�� السابق بالرسالة ل�ست من الكتب ال�� يختلف ف��ا قوالن، أل��ا ت�ناول املباحث 

ق ع�� دراس��ا رجال الدين ورجال العلم وال يتحرج من قراء��ا أ��اب رأي ال�� يتف

  من �راء.

  ونحن مع �ذا �� زمان غ�� الزمان الذي �ان يخ��� فيھ ع�� الفالسفة واملتفلسف�ن.

و�ودي أن أقول �عد �ذا وذاك إن الفلسفة مظلومة �� تلك �زمنة ال�� �انت تتخذ 

  �م التنكيل من جرا��ا أو من جراء �ن�ساب إل��ا.ف��ا ذر�عة للتنكيل بمن أصا�

فقد ظلمو�ا وهللا ح�ن أصابوا باسم�ا من أصابوه، فإنما �انوا يحسدون الفيلسوف 

ع�� م�انة مرعية أو ينغصونھ لعلة ظا�رة أو خفية، فيظلمونھ و�ظلمون الفلسفة 

عاقبوا من  معھ، و�ج�ل �مر من يج�لھ فيقول إن �ؤالء الظامل�ن منصفون أل��م

  �ستحق العقاب ولم يأخذوه �غ�� جر�رة ولم يختلقوا عليھ الذنوب!
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ولو �انت الفلسفة �� العلة الصادقة ألصابت النكبات �ل فيلسوف يبحث فيما وراء 

  الطبيعة و�تصدي للكالم �� أصل الوجود أو أصول املوجودات.

لة محسودة ومقام م��وظ، ولك��م لم ينكبوا من الفالسفة �� الواقع إال من �ان ذا م�� 

وإال من دخل مع�م �� مشكالت السياسة ومطامع الرئاسة، أو �انت ل�م عنده ترة 

يتمحلون �سباب ��ازاتھ عل��ا، ف��جعون ��ا إ�� �ذه الفلسفة املسكينة، و�� غنية 

  بالعلل و�سباب!

وابن رشد قا��� وإال فما بال�م لم ينكبوا الكندي والفارا�ي ونكبوا ابن س�نا الوز�ر 

  القضاة؟

  فالكندي �ان رجل م�سور ا��ال موفور املال ولكنھ اع��ل الناس ولم �ش��ك مع�م ��

  

مطامع الرئاسة ف���وه يتفلسف كما �شاء، و�ان قصارى ما أصابھ من ألسن��م أ��م 

 - تندروا ببخلھ وز�فوا �حاديث عن عشقھ وغرامھ، وسلم لھ رأسھ إال مما سرى إليھ 

من وجع �� الركبة قد استع��� ع�� العالج والفارا�ي نظر إ�� محيط  -ل فما قي

السماوات وأعرض عن �رض ومن عل��ا وقال �� ر�اضتھ ال�ندسية ور�اضتھ 

  الفلسفية:

  وما نحن إال خطوط وقع ... ن ع�� نقطة وقع مستوفز

  محيط السموات أو�� بنا ... ففيم ال��احم �� املركز!

�شت�� من محيط السموات، ودعنا وما ن��احم عليھ من �ذه فقال لھ: دونك وما 

  املراكز والنقاط!

أما ابن س�نا فقد زج بنفسھ ب�ن املتنازع�ن من �مراء والرؤساء فزجوه �� ال��ن 

  وأ��ئوه إ�� النفي وضيقوا عليھ املسالك وعلموه طلب السالمة �� زوايا ��مال.

(ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلد�ا. ثم اتفق  قال تلميذه ومر�ده أبو عبيد ا��وزجا�ي

�شو�ش العسكر عليھ وإشفاق�م منھ ع�� أنفس�م، فك�سوا داره أخذوه إ�� ا���س 
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أغاروا ع�� أسبابھ وأخذوا ما �ان يملكھ وسألوا �م�� قتلھ فامتنع منھ، وعدل إ�� 

 ملرضا��م، فتوارى �� دار الشيخ أ�ي سعد. . .) إ
ً
  �� أن عاد.نفيھ عن الدولة طلبا

  فالعلة �� �رض ال �� السماء.

  واملص�بة من (الطبيعة) ال مما وراء الطبيعة.

وآفة الرجل أنھ أراد أن يكبح السالح با��كمة، ولو أسُتطيع ذلك الستطاعھ أرسطو �� 

  سياسة �سكندر. . و���ات.

ا و�م ثم مات الرجل �� داره حينما زالت عنھ ر�بة السلطان ولم يمت �� ا���س كم

  �عض�م �� قول �عض حاسديھ:

  رأيت ابن س�نا �عادي الرجا ... ل و�ا���س مات أخس املمات

  فلم �شف ما نالھ بالشفا ... ولم ينج من موتھ بالنجاة

  وإنما �ان (ا���س) �� اصطالح�م بديال من داء (�مساك) �� اصطالح �ذا الزمان!

إ�� معاداة الرجال ال إ�� معاداة  وقد صدق �ذا ا��اسد الشامت ح�ن رد البلية �ل�ا

  هللا أو معاداة رسل هللا.

وابن رشد جمع ع�� نفسھ ب�ن حسد الوجا�ة والنبا�ة و��ن ��ط العظماء ون�اية 

  ذوي السلطان.

شرح كتاب ا��يوان ألرسطو و�ذبھ وقال فيھ عند ذكره الزرافة (رأي��ا عند ملك 

لم معھ أو بحث عنده �� ��� من العلوم ال��بر). . . و�ان إذا حضر مجلس املنصور وت�

  يخاطب املنصور بأن يقول: �سمع يا أ��! وال يخاطبھ بألقاب امللوك وا��لفاء.

فجزاه (ملك ال��بر) دقة بدقة ون�اية بن�اية، ورآه �ستك�� عليھ أن ي�سب إ�� العرب أو 

م فيما �س�� بخليفة املسلم�ن فقال لھ: بل أنت الدخيل ع�� أمة العرب وملة �سال 

  �� لدينا من ��ساب ال�� ال تقبل الكالم!

  و�كذا أصبحنا (خالص�ن)!. . .
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وأصبح (دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن أحمد) �س�� وراء �ذه �سماء سلسلة من 

أسماء ب�� إسرائيل، ونفوه إ�� محل��م �� جوار قرطبة ألنھ دس�سة ع�� املسلم�ن من 

  أتباع دمحم بفلسفة اليونان!ساللة ال��ود الذين يفتنون 

ولوال تلك املقابلة �� �ساءة و�نتقام ��از أن يلتصق �ذا الظن بالرجل وإن لم يقم 

عليھ دليل أو قام الدليل ع�� نقيضھ، ألن أعدى أعدائھ الشامت�ن بھ �� نكبتھ قد نفي 

  �ذه الدس�سة عن �سبھ وش�د ��ده بالتقوى والصالح حيث قال:

  يا ابن الرشد ... ملا عال �� الزمان جدكلم تلزم الرشد 

  وكنت �� الدين ذا ر�اٍء ... ما �كذا �ان فيھ جدك!

وَمن قائل �ذه الش�ادة �� جده؟ �و ا��اج أبو ا��س�ن بن جب�� الذي جعل من 

أ�ا�� ابن رشد أغنية يرتل�ا و�عيد ترتيل�ا ع�� اختالف القوا�� و�وزان. فقال �� تلك 

  ��ا�� الكث��ة!

  أالن قد أيقن ابن رشد ... أن تواليفھ توالف

  وقال:

  �أن ابن رشد �� مدى غيھ ... قد وضع الدين بأوضاعھ

  وقال يحرض ع�� قتلھ:

  وقد �ان للسيف اش�ياق إل��ُم ... ولكن مقام ا��زي للنفس أقتل

ولو رجعنا إ�� سر �ذه البلية �ل�ا لوجدنا أن (عال �� الزمان جدك) �� تفس�� �ذه 

ات أو تفس�� تلك النكبات، وإن الزرافة ال�� عند (ملك ال��بر) �� ال�� أدخلت �بي

  �سب الرجل �� ساللھ ب�� إسرائيل.

فا��طر يا صاح�� ع�� الفالسفة من الدنيا ال من الدين، ومن ا��اصة ا��اسدين ال 

  من العامة الغافل�ن

�ا وال تنعقد بي��م وما خطب العامة والفلسفة و�� ال تصل إل��م و�و ال يصلون إل�

  و�ي��ا عالقة نظر وال عالقة سماع؟
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فإذا تحرك العامة فابحث عن (الصلة) بي��م و��ن القضية فلن تجد�ا �� أك�� �حوال 

إال ن�اية حاسد أو وشاية جاحد أو ��ة ظالم �س�� ظلمھ للفلسفة بدعوى �نصاف 

  للدين، وإن الدين منھ ل��اء.

�� �ل زمان وحش محبوس ال ينال فر�ستھ إال �عد تحر�ش واعلم يا صاح�� أن العامة 

وانطالق، وإن الذين يحرشونھ و�طلقونھ �م أ��اب الدنيا وعروض�ا ول�سوا 

  بأ��اب العقائد وفروض�ا. إال �� النادر الذي يحسب من �ست�ناء.

  وما أصدق املعري ح�ن قال م�سائال: ما للناس و�� وقد تركت ل�م دنيا�م!

لداء �� أصولھ ح�ن حسب أن ترك الدنيا ي��كھ �� أمان، وقد تركھ فعال �� نھ ملس افإ

  أمان إال من القيل والقال، و�و أ�ون ما يمر بالرجال.

تفلسف يا صاح�� كما �شاء ودع الناس يتفلسفون كما �شاءون فما دامت فلسفتك 

 �� دعواه، فأنت ظافر برضوا��م 
ً
 �� دنياه وال تفيد أحدا

ً
وظافر عند�م ال تص�ب أحدا

  برضوان.

 من �رض والسماء، و�ا سوء ما 
ً
أما إذا أص�ت دنيا�م ونقضت دعوا�م فيا و�لك إذا

تلقاه من العلية والد�ماء، ولو ز�اك الن�يون وش�د لك �ولياء، ولزمت الصالة 

  والدعاء �� �ل صباح ومساء.

من �ن�ياء ومالك تذكر ا��طر ع�� الفالسفة وال تذكر ا��طر ع�� حماة الدين 

واملرسل�ن؟ ف�م الذين علموا الناس �ديان و�م الذين يثار الناس باسم�م ح�ن 

يثارون ع�� الفالسفة ومن يزعمو��م من أ�ل النكران وا���ود، ولو وزنت حظوظ�م 

من البالء و�س��زاء ووزنت مع�ا حظوظ الفالسفة واملتفلسف�ن، ملا حارت (شر�ات 

  التأم�ن) ب�ن أ��اب

  ار وأ��اب اليم�ن.ال�س

�� الدنيا يا صاح�� تظلم الدين كما تظلم الفلسفة بما تدعيھ عليھ وعل��ا، واحسب�� 

  قد باكرت �ذا املع�� القديم ح�ن قلت قبل نيف وثالث�ن سنة:

  لو �ان ما وعدوا من ا��نات �� ... �ذى ا��ياة لسر�م من يكفر
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  من هللا ومن عباد هللا. فدع دنيا�م وتفلسف ع�� بركة هللا، وأن�ت �� أمان

  

  

  

  

  

  

  

  معرفة الطر�ق. . .

   

، و�� ال�� �سم��ا �نا معرفة الطر�ق
ً
  قد يصل املرء إ�� املعرفة ا��و�ر�ة عرضا

وقد احتاجت معرفة الطر�ق �� عصرنا �ذا إ�� ��� من �نصاف �عد أن جار عل��ا 

فة �عتد ��ا ع�� الناقدون �ل ا��ور، وزعموا أن النظرة العرضية ال تؤدي إ�� معر 

  �طالق

و�� اعتقادنا أن تار�خ املذا�ب الفكر�ة �ل�ا إنما �و تار�خ جور واعتدال، أو تار�خ 

إ��اف وإنصاف، أو تار�خ تجاوز ل��د ورجوع إليھ، وقد ي�ون الرجوع إ�� ما دون 

  ا��د بكث�� أو قليل، فيحتاج الفكر إ�� رجعة أخرى ل�ستقر ع�� ا��د ال��يح

�� �يمان باملنطق، ثم أفرطوا �� �يمان بالسماع، ثم أفرطوا �� �يمان  أفرط الناس

بالعلوم التجر��ية، ثم جمعوا ب�ن املنطق والسماع والعلوم التجر��ية �� تقديرات علم 

النفس ا��ديث، ثم لعل�م �عودون كرة أخرى إ�� حدود املنطق السليم، ولكن ال وراء 

  ا��دود، بل ع�� سواء ا��د ال��يح ا��دود �� �ذه املرة وال أمام

 أرجوحة الكالم �� مشا�دات 
ً
ومن �راجيح الفكر�ة ال�� تجاوزت ا��د جيئة وذ�و�ا

السائح�ن، أو �عليقات الناظر�ن إ�� �مم من عرض الطر�ق؛ فقد أنكرنا�ا وغلونا �� 
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أ��ا ال تطلب إن�ار�ا �أن النظرات العارضة ال تم�� أمة من أمة وال مدينة من مدينة، و�

 ما ت�ون املفاجأة �و�� 
ً
لذا��ا �� �عض �حيان للداللة ع�� حكم املفاجأة �و��، وكث��ا

  �� املم�� الوا�� ب�ن الناظر�ن كما ت�ون �� املم�� الوا�� ب�ن املنظورات

�ان (فيليب جو�د�) �ديب �سبا�ي أصال و�نجل��ي �شأة �ع�� بالقا�رة، فسألتھ: 

 عن رحلتك؟ فقال ضاح�ا: ال أظن أن أيامي القص��ة �� �ذه أتنوي 
ً
أن تكتب ش�ئا

الرحلة تكفي لتأليف الكتب �� موضوع�ا. ثم قال: لع�� أنا السائح الوحيد الذي ق��� 

  �� روسيا نحو أسبوع، ولم يخرج م��ا بموضوع كتاب.

ال��  ومراد �ديب بما قال أن ���ر من ��لة املؤلف�ن �� ا��كم ع�� الشعوب

�ع��ون بالد�ا وال يطيلون املقام ب�ن أ�ل�ا، و�و ع�� حق �� �ذه ال��ر�ة إذا �ان 

املوضوع الذي يتصدى لھ أولئك املؤلفون العابرون مما يحتاج إ�� إطالة الدرس وك��ة 

املراجع و�سانيد، ولكن ال��ر�ة جائرة ع�� أولئك املؤلف�ن إذا �ان �م�م �ك�� 

ا أحسوه ووقع �ذه املشا�دات �� أذ�ا��م ومخيال��م للو�لة ���يل ما شا�دوه وم

 من حقائق املشا�دات إذا أ�ملنا م��ا ا��انب الذي يفاجئنا 
ً
�و��، فإننا نخسر كث��ا

 صورة 
ً
بآثاره النفسية، ولو �غ�� حكمنا عل��ا �عد ذلك، ألن �ثار ال�� تتغ�� �� أيضا

  التفك��.من صور الداللة، ولون من ألوان الشعور و 

 من �سماء �غلب فيھ ال�سبة إ�� بلد من البالد 
ً
خطر �� �ذا ا��اطر وأنا أستمع اسما

  املصر�ة.

فرجعت �ي الذاكرة إ�� الع�د الذي �انت ال�سبة �قليمية �غلب فيھ ع�� معظم 

  �سماء إن لم �غلب ع�� جميع �سماء.

، ودمحم الشرقاوي، وأحمد فكنا �سمع مثال أسماء: ع�� ا��رجاوي، وحسن �سيوطي

 من أشباه 
ً
الفيومي، وحس�ن املنياوي، ومو��� الشندو���، ومحمود الدم��وري، وكث��ا

  �ذه �سماء امل�سو�ة إ�� �قاليم.

  ثم ع��ت ف��ة ع�� الديار املصر�ة قلت ف��ا �سماء امل�سو�ة، ثم أوشكت أن تزول.
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ن ع�� تار�خ الوطنية املصر�ة منذ أال يدل مجرد �ستماع إ�� أسماء �ذين ا��يل�

خمس�ن أو ست�ن سنة؟ أال يف�م منھ أن املصر��ن قد شعروا بوطن عام تنطوي فيھ 

�قاليم �عد أن �انت أوطا��م �� رأ��م �� تلك �قاليم ال�� ��بت ع��م النظر إ�� 

  (الوطن العام).

اوي أو الغر�ي و�سمع ب�ن �سماء اسم البح��ي والشرقاوي وال �سمع اسم الغر�

 إ�� إقليم الغر�ية، بل ي�سب الناس أبناء �ذا �قليم إ�� بالد�م: �الطنطاوي 
ً
م�سو�ا

والدسو�� وا��الوي والسنطاوي، وغ���ا من امل�سو�ات إ�� بالد الغر�ية وقرا�ا. ف�ل 

من ال��لة أن يف�م من ذلك أن التقسيمات �دار�ة لم تكن مما يحفل بھ املصر�ون 

م الغابر، وإن أسماء ا���ومة غ�� أسماء الشعب �� لغة ا��ما���؟ أال �� ع�د�

يالحظ من �ذا أن املوقع �و املقصود من �سبة البح��ي والشرقاوي ول�س �و �سم 

  املصط�� عليھ �� دفاتر ا���ومة عند تقسيم املدير�ات؟

  نو�حضر�ي ل�ذه املناسبة ما الحظتھ ع�� �سماء العر�ية �� بالد السودا

ففي �ذه البالد يك�� اسم: أبو بكر وعمر وعثمان، و�وجد اسم مروان والز��� ومعاو�ة 

وشرحبيل، و�قل اسم ع�� وحسن وحس�ن وجعفر وز�ن العابدين، و�حدث ذلك �ن 

 وال شك لك��ة امل�اجر�ن إ�� 
ً
غ�� متعمد وغ�� م��وظ، ولكنھ �� بداية أمره �ان متعمدا

ال الدولة �مو�ة، وك��ة امل�اجر�ن إليھ من العباسي�ن السودان من �مو��ن �عد زو 

 طو�ال، فل�س أشيع ب�ن 
ً
�عد ظ�ور الفاطمي�ن. أما �� مصر حيث أقام الفاطميون زمنا

�سماء العر�ية �سالمية من اسم ا��سن وا��س�ن وع�� وسائر �سماء العلو�ة، 

لعراقية وال�ندية؛ فإن وقس ع�� ذلك أسماء املسلم�ن �� إيران و�عض �قاليم ا

  من أندر �سماء. -ما عدا اسم ع��  -أسماء ا��لفاء ف��ا 

وندع �سماء و�ستمع إ�� نداء الباعة، أو ننظر إ�� زفة ا���از والشوار، أو نقرأ �عض 

  العناو�ن ع�� أبواب الد�اك�ن و�ماكن العمومية.

ملنادي ��ذا النداء ال��يف فماذا نف�م من (العبد الالوي شيلة جمل)، ح�ن ترى أن ا

 من �ذا العبد الالوي الذي ينوء ا��مل بواحدة منھ؟
ً
  يحمل �� يديھ و��ره عشرا
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وماذا تف�م من ال��اف الذي يحمل وحده ع�� مركبة، أو الكرا��� القليلة ال�� تحمل 

ع�� مركبة أخرى ح�ن �علم أن الب�ت �لھ ينقل �عد ذلك ع�� مركبة واحدة ت�سع 

  مركبات من �ذا القبيل؟ ��مولة عشر

 باملظا�ر ال�اذبة يبلغ حد ا��نون؟ أال يصدق وصف 
ً
أال تف�م من �ذا وذاك ولعا

  ا��نون ع�� �ذا الولع، ألنھ يطلب املظ�ر، ولو لم ينخدع بھ أحد من الناس؟

إن الولع باملظ�ر ا��ادع فيھ �عض العقل أو �عض الذ�اء. أما الولع باملظ�ر الذي ال 

 
ً
، فأصدق ما و�نخداعوال يخطر ع�� بال �دمي أنھ قابل ل��د�عة يخدع أحدا

يوصف بھ أنھ ضرب من ا��نون، وأنھ يدل ع�� نقص �� إدراك ا��قائق وتصور�ا، ال 

  �ستقيم عليھ حال.

ول�س �� وسعنا أن �عيد �نا أسماء �ماكن العامة أو عناو�ن الد�اك�ن كما نقرأ�ا 

 من �حياء ال �ع�� ذوا��م بما نقول، فنكتفي من و�قرأ�ا من �شاء، ألننا نمس �
ً
�ا أناسا

ذكر�ا باإلشارة إ�� مرادف�ا، أو ما يدل ع�� مثل معنا�ا ومثل ما �شتمل عليھ من 

  املتناقضات و�عاجيب

فماذا تف�م إذا ع��ت الطر�ق فرأيت مدرسة للبنات تد�� مدرسة ��شراح، وحانة 

  ا قرأت (جزار ا����ات) وحانوت السالمة؟تد�� حانة ا��كمة؟ وماذا تف�م إذ

  أمثال �ذه العناو�ن تدل ع�� كث��، و�� ع�� �ذا ال تحتاج إ�� أك�� من لفتة �� الطر�ق.

 يحمل سيجارة 
ً
 واحدا

ً
وإذا نزلت بمدينة إسالمية �� ش�ر رمضان فلم تر مسلما

يمان يدخ��ا، ورأيت �� �ل شارع مش�ود خمس حانات، فماذا تف�م من حقيقة � 

وحقيقة �خالق ونصي��ا من الصدق والصراحة �� تلك املدينة؟ وماذا تف�م إذا مررت 

 ما يمأل عشرة مساجد؟
ً
  ف��ا بمائة م��د ولم تجد ف��ا جميعا

إنك لتف�م من �ذه النظرات العرضية ما �ستحق أن يف�م ع�� �قل وأن يالحظ وأن 

  يتجاوز املالحظة إ�� ال���يل.
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ف�م مما يتغ�� �عد النظرة �و��، فذلك من دوا�� ا��رص عليھ ال من فإذا �ان �ذا ال

دوا�� إ�مالھ وصرف النظر عنھ، كما يحرص ع�� �ل مالحظة إ�سانية يخاف عل��ا 

  من الزوال السر�ع.

لقد ظلمنا (معرفة الطر�ق)، وأفرطنا �� �نحناء عل��ا، فوجب أن �عود ��ا إ�� حد من 

حتاجون إ�� سرعة املالحظة، ومحتاجون إ�� سرعة القصد و�نصاف، ألننا م

�ستدالل، ومحتاجون إ�� ���يل �طوار املتعاقبة ل��قيقة الواحدة �� حالة 

  املفاجأة وحالة الرو�ة واملراجعة.

أما إذا قيل إن �ذه املعرفة ال�� �سم��ا بمعرفة الطر�ق قد �سمعنا ما ال �ستحق 

��يل فا��طب �نا �س�� وموضع الفصل فيھ السماع و���ل لنا ما ال �ستحق ال�

 أن النظر الذي ال يرى من النظرة �و�� ما 
ً
غ�� �عيد، ألننا خلقاء أن نذكر دائما

  �ستحق أن يقال: لن ينفعنا ����ء ذي بال �عد التمحيص الطو�ل والتنقيب الكث��.

  �� ا��رم

   

ة امللك عبد العز�ز آل ركبنا البحر ونحن ال �علم ع�� التحقيق أين نلقي صاحب ا��الل

  سعود، ألن برنامج الرحلة ال �ش�� إ�� امل�ان.

فمن ا��ائز أن ي�ون �� جدة، أل��ا امليناء الذي ي�تقل منھ جاللتھ إ�� يخت ا��روسة، 

  و��اللتھ قصر منيف �� أراض�ا �و القصر املعروف بقصر خزام.

جدة قبل سفر جاللتھ ومن ا��ائز أن ي�ون �� مكة املكرمة، ألن اليخت يصل إ�� 

  بيوم�ن.

فإذا �ان استقبال البعثة امللكية �� جدة فال عمرة وال إحرام، وإذا �ان �ستقبال �� 

  مكة املكرمة، فقد وجبت العمرة ووجب �حرام.

ولكن كيف الس�يل إ�� �حرام؟ وكيف الس�يل إ�� خلع ا��يط �� الشتاء، وإن �ان 

  بدرجات؟ ا��و �� مكة أدفأ من جو القا�رة
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 منذ خمس وعشر�ن سنة، وإذا �� أن (الصو��) 
ً
إن�� أل�س الصوف شتاء وصيفا

م�سوب إ�� الصوف، فل�س ع�� ظ�ر �رض رجل أحق م�� ��ذه الصفة، فكيف س�يل 

  إ�� التحلل من �ذه الصفة ال�� لصقت باملوصوف، فال ف�اك م��ا وال فرار؟

عا�ل ا��ز�رة العر�ية �ستقبلنا ��  جاءنا النبأ �� عرض البحر بأن صاحب ا��اللة

قصره العامر بمكة املكرمة، فنو�نا الفدية، ونوى أ��ابنا �حرام، ولم يبق م�� 

بمال�سھ غ�� �ستاذ عوض البحراوي بك وز�ر مصر املفوض �� اململكة السعودية، 

  اعألن �حرام ال يلزمھ، وإنما يلزمھ أن يطوف بالكعبة عند مغادرة مكة طواف الود

وقد خصصت ا���ومة السعودية قصر (الكندرة) بجدة لتبديل املال�س قبل املس�� 

إ�� ا��رم الشر�ف. وتو�� �شراف ع�� راحة البعثة ومن مع�ا صاحب املعا�� الشيخ 

يوسف ياس�ن وز�ر الدولة، وصاحب العزة �ستاذ فؤاد شاكر مدير املطبوعات. فلما 

السيارات، ف�ان من نصي�� الر�وب �� سيارة ��يأ أ��ابنا للسفر تحرك الركب ب

الوز�ر املفوض عوض البحراوي بك، و�و رجل فاضل عرف أ�ل البالد كما عرفھ 

أ�ل�ا، فا�عقدت ب�نھ و�ي��م صالت املودة والزمالة، وارتفعت بي��م ال�لفة �ل �رتفاع 

رات فعلمت فيما عدا املراسم ال�� تق��� ��ا املعامالت الدولية، وقد ع�� الطر�ق م

  منھ �ل ما احتجت إ�� علمھ

  من معامل�ا وأحوال�ا، ووصلت إ�� مكة بزاد غ�� قليل من املعرفة العملية با���از.

  �ذه جبال مكة

  و�ذا جبل حراء

بلغناه �عد ساعة ونصف ساعة من الس�� املعتدل �� السيارة، ومررنا إليھ بمناظر 

لذي �شأت فيھ، وأع�� بھ أسوان: جبال كث��ة نرى أمثال�ا �� بالدنا، والسيما بلدي ا

و�طاح ومراع يتخلل�ا العشب �� �ودية والسفوح، و�عض ا��بال يليح لنا بألوان 

  املعادن ال�� يحتو��ا، و�عض البطاح ينم ع�� مجاري املاء �� باطنھ القر�ب

�ل ذلك مألوف نرى أمثالھ حيث �شأنا ع�� مقر�ة من ��راء أسوان، أما ا��ديد �ل 

  دة ع�� النظر وع�� النفس ف�و غار حراءا��
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�و قمة مرتفعة �� جبل، �أنما بن�ت بناء ع�� ش�ل القبة املستطيلة إ�� �ع��، ولك��ا 

  عس��ة املرتقى ال يبلغ�ا املصعد ف��ا إال من شعاب وراء شعاب

أخ���ي من صعدوه أ��م �انوا �عانون شديد العناء من وعورة مرتقاه، وأن القليل من 

اس يصمد �� صعوده إ�� ��ايتھ العليا، حيث �ان الرسول عليھ السالم يت�سك الن

  و�ب��ل إ�� هللا

  وا��ق أن الرؤ�ة غ�� السماع

وا��ق أن ما يلمحھ الناظر �� نظرة خاطفة قد ��� ال�اتب بوصفھ �� ال��ف 

  و�سفار

نا أن القراءة قد وا��ق أننا قرأنا ما قرأنا عن ا��بل وعن الغار، ثم نظرنا إل��ما، فعلم

  تركت الكث�� من فراغ النفس لتمأله �ذه النظرة العابرة �� الطر�ق

مررنا بھ عابر�ن كما �ان س�ان البالد يمرون بھ غادين رائح�ن �� غفلة عن ذلك 

  الرجل املفرد الذي يأوي إليھ و�سكن إ�� غاره.

العالم �لھ �� مثل �انوا �� غفلة عن ذلك الرجل املتوحد �� س�يل التوحيد، كما �ان 

  تلك الغفلة و�� مثل تلك الظلمات

ولك��ا �انت ساعات يرتبط ��ا تار�خ أحقاب ود�ور، فلما انقضت مد��ا لم يبق �� 

�رض املعمورة غافل عن ضيف ذلك الغار، أو جا�ل بآثار تلك الساعات ال�� �ان 

  يقض��ا فيھ بالليل وال��ار

لتحيط �عض �حاطة بتلك النوازع املر�و�ة  وحسبك نظرة واحدة إ�� ا��بل ومرتقاه

  ال��

 �عد أيام
ً
  �انت ت��ض بالرسول �� صباه إ�� ذروة تلك القمة مرات �عد مرات وأياما

�ل مرة من تلك املرات ت��جم لنا عن قوة تلك البواعث ا��تدمة �� نفسھ الشر�فة، 

� طر�ق غ�� طر�قھ، وتر�نا كيف بلغت �ذه البواعث ا��تدمة أن تدفع بالعالم �لھ �

وإ�� غاية لم تكن لھ من قبل �� حساب، فلوال ال�� من الشوق �ل�� ي��ض بالروح 
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وا��سد ��ضة ال تص�� عل��ا طبيعة ال�شر ملا توالت تلك املصاعد وال �عاقب ذلك 

  الع�وف

إن اللوا�� ال�� حملت الرسول إ�� مرتقى الغار �� السر الروحا�ي الذي استجاش 

  ھ �عد ذلك �� حركة دافقة تقتحم السدود وتخ��ق �سوار وا��دودالعالم �ل

 �� قلب الرجل وحيد يتفرد �� س�يل التوحيد
ً
  و�ل أولئك �ان �� �شأتھ �و�� خاطرا

  و�ل ذلك السيل ا��ارف إنما تجمع قطرات قطرات عند �ذه القمة العالية

  �ل ذلك �ان �� �ذا امل�ان

  ألن م�بط الو�� �نالك قد أل�منا الس�وتوع��نا خاشع�ن مطرق�ن، وسكتنا 

م�ان آخر عند الكعبة �ان لھ �� قلو�نا مثل �ذا ا��شوع ومثل �ذا الرجوع مع الزمن 

  إ�� أيام الرسالة وأيام ا���اد

ذلك �و موقف الدعاء الذي �ان الرسول عليھ السالم يختار الوقوف فيھ �لما طاف 

  بالكعبة ود�� إ�� هللا.

�� مقام قام فيھ ذلك الرسول الكر�م، ذلك السر السرمدي الذي أنت �نا ال ر�ب 

تتعلق بھ مقادير التار�خ ومصائر �مم وضمائر ب�� ��سان، ذلك ��سان الذي 

  يق��ن اسمھ �� صلوات �لوف �عد �لوف باسم خالق ال�ون العظيم

أنت �نا تقف حيث وقف وتدعو حيث دعا وتنظر حيث نظر وتحوم بنفسك حيث 

  حام �� اليقظة ال �� املنام

  قيل لنا: �نا �ستجاب الدعاء

قلنا �عم: �نا أخلق م�ان أن �ستجاب فيھ دعاء، وأل�م هللا كال من الواقف�ن معنا أن 

يدعو دعاءه وأن �ستجمع �� الدنيا و�خرة رجاءه، وساق إ�� لسا�ي �ذه الدعوة 

�ل ا���� فيما أر�د �� وللناس  فدعوت: الل�م ناول�� ما أر�د �� وللناس، واجعل ا����

  وما �ي منحاجة �� ا��ياة إذا استجيب �ذا الدعاء

منظر ثالث أخذ�ي بجمالھ �� جوار الب�ت ا��رام، و�و منظر ا��مام �من الوادع �� 

  ذلك املقام
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  ال يخ��� وال يفزع، بل يظل طوال ��اره �� طواف ع�� �رض وطواف ع�� ال�واء

  نھ يطوف حول الكعبة وال �علو عل��ا فرادي وال جماعاتوأ��ب ما سمعت ورأيت أ

وقد سمعت ��ذه ا��اصة �� حمام الب�ت قبل أن أراه، فلما رأيتھ �� طواف العمرة 

وطواف الوداع تحر�ت أن أ�عقبھ �� �ل مذ�ب من مذا�ب مطاره، فإذا �و كما 

  سمعت يطوف وال يتعدى املطاف إ�� العبور 

مل�يب �عرف سره و�عرف مصدر الو�� منھ إ�� القلوب أدب الناس �� �ذا املقام ا

  �دمية

  أما أدب الط�� �� �ذا املقام فسره عند هللا

  وأمن ا��مام يذكر�ي بأمن السائل�ن �� جوار الكعبة وجوار امل��د ا��رام

إ��م ليتدفعون حول الزائر�ن وال يتجملون كما يتجمل الط�� فيقطع �عض�م رزق 

  ر�د أن �عطى س�يل العطاء�عض، وال يدعون ملن ي

و�م �� أمان ال ��انون وال يصي��م �ذى من الشرطة �� جوار الب�ت الذي يأمن فيھ 

  ا��ائفون 

  وحسن �ذا اليم هللا

حسن أن يأمن املساك�ن �ل سطوة �� حرم �مان، وأحسن منھ أن يجي��م الوازع من 

  القلوب والعقول ال من الع��� والسياط

لسائل�ن ع�� صغائر الدنيا غضاضة، فإن �� �ذا �مان لقداسة فإن �ان �� ��افت ا

الب�ت العتيق، وإنھ ملن القداسة أن يتعلم ��سان كيف يجيب من �سألونھ، و�و 

  يدعو هللا و�رجو أن �ستجاب.
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  حمام ا��رم

   

 أشرت �� مقا�� السابق عن الرحلة ا���از�ة إ�� حمام ا��رم فقلت عن أ��ب ما

  سمعتھ ورأيتھ من شأنھ (إنھ يطوف حول الكعبة وال �علو عل��ا فرادى وال جماعات).

(وقد سمعت ��ذه ا��اصة �� حمام الب�ت قبل أن أراه، فلما رأيتھ �� طواف العمرة 

وطواف الوداع تحر�ت أن أ�عقبھ �� �ل مذ�ب من مذا�ب مطاره فإذا �و كما 

  ).سمعت يطوف وال يتعدى املطاف إ�� العبور 

و�ذه خاصة ال بد ل�ا من س�ب مف�وم، وال بد من استقصا��ا �� جميع أحوال�ا قبل 

التيقن م��ا وقبل �عليل�ا با��وارق ال�� ال تقبل التعليل، فإن الذ�ن ال يقبل ا��ارقة 

إال إذا ضاقت بھ علل الطبا�ع ال�� أودع�ا هللا �� خلقھ وتواترت ��ا املشا�دة �� جميع 

ح�ن ال ي�ون �ناك مقت��� من حكم الدين وال حكم العادة المتناع  �حوال، و�خاصة
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الط��ان �� فضاء الكعبة أو أي فضاء مقدس مصون، وال معابة ع�� فضاء السماء �� 

  �ل م�ان أن تحلق فيھ الطيور أو �ع�� بھ الطائرات.

وقد شغل�� أن أتيقن أوال من تطابق �قوال ع�� اطراد �ذه الظا�رة، وأن أجرب 

ماما غ�� حمام ا��رم ألرى كيف يط�� إذا أطلق �� جوانب الكعبة وحده، وأن أجرب ح

 غ�� ا��مام من القماري أو العصاف�� أو فصائل اليمام، الن ا��وارح قد يصرف�ا 
ً
ط��ا

النظر إ�� فرا�س�ا عن تحقيق التجر�ة بما يفيد ا��ر�ة �� اختيار جو الط��ان، وخطر 

  �� قول الطا�ي:

  حيث يلتقط ا��ب ... و�غ��� منازل الكرماء �سقط الط�ُ� 

ولكن الط�� �سقط حيث يلتقط ا��ب وال يقصر ط��انھ ع�� مواضع التقاطھ، فإذا 

�ان حمام الب�ت قد �عود أن يلتقط غذاءه �� املما��� ال�� حول الكعبة فل�س ثمة ما 

  من قر�ب. يمنعھ إذا صعد �� ا��و أن يتجاوز تلك املما��� إ�� ما جاور�ا، و�و قر�ب

وأوص�ت �عض رفاقنا أن يرقبوا �ذه الظا�رة �� ز�ارا��م املتعددة، و�م يزورون الب�ت 

متفرق�ن حسب النو�ة ال�� يفرغون ف��ا من العمل �� اليخت أو �� الطوافت�ن. فلما 

فيت مؤنة التجر�ة أو التجارب الكث��ة ال�� �ان ال بد لنا م��ا قبل 
ُ

 ك
ً
عادوا جميعا

الظا�رة و�عليل�ا بما يكشف�ا ع�� جلي��ا، ألن ثالثة م��م اتفقوا ع��  كالتيقن من تل

 �� جميع 
ً
 فوق الكعبة وإن لم يكن ذلك مطردا

ً
أ��م شا�دوا ا��مام يط�� أحيانا

�وقات، وممن شا�دوا ذلك إمام اليخت املل�ي ا��روسة و�و شاب م�ذب أديب 

، فأنھ قال إن ا��مام يط�� حسن املعرفة بالدين حسن التفس�� ألح�امھ وفروضھ

 من الضعف و�نكسار، �أنھ 
ً
فوق الكعبة ولك��م ي��ظون فيما يط�� منھ عل��ا ش�ئا

مر�ض يلتمس الشفاء ب��كة العبور ع�� ذلك املقام، و�ذا وحده يبطل ما ذ�بوا إليھ 

 من تلك املالحظة. . . الن طالب ال��كة ال يلتمس�ا بما يخالف حرمة امل�ان فيما جرى 

عليھ عرفھ أو عرف بدا�تھ الفطر�ة، فإن �ان ط�� الب�ت يتجنب الط��ان فوق الكعبة 

 ل�ا كما يتخيلون فل�س من شأنھ أن يلتمس ال��كة بما يخالف التقد�س.
ً
  تقد�سا
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وقد أصبحت الظا�رة معقولة �عد ما سمعتھ من تلك املشا�دات �غ�� خارقة أو 

  التجاء إ�� أغراب.

الكعبة ال �ستع��� ع�� التفس�� املوافق للعادات  ح�� ندرة الط��ان فوق 

واملشا�دات، فإن ا��مام �ليف يجتمع إ�� أسرابھ �� مالقط ا��ب، ولكنھ ال يط�� 

 �الفصائل ال��ية من نوعھ ح�ن ��اجر من م�ان إ�� م�ان. فإذا جاوز 
ً
 أسرابا

ً
أسرابا

 �� التماس ا��مام �ليف مساقط أسرابھ فإنما يط�� زوج�ن زوج�ن أو فرد
ً
 فردا

ً
ا

أليفھ الذي �غيب عن نظره وسط �سراب، و�ذه العادة خليقة بأن تفسر لنا ندرة 

الط��ان ع�� �عد من املما��� ال�� يتجمع ف��ا ا��مام كما تفسر لنا بطئ حركة الطائر 

الذي يخرج ع�� الطر�ق �� بحثھ واستطالعھ، ألنھ ال ينوي الط��ان إ�� �عيد حيث �ع�� 

  لكعبة لينظر حوال��ا إ�� أليفھ املفقود.فضاء ا

ع�� أن جمال املع�� الذي يتمثل �� حمام ا��رم ال ينقص ذرة بط��انھ �نا أو ط��انھ 

�ناك، الن معناه ا��ميل �و �من �� حماية �يمان ال �� حماية ا��راس أو حماية 

�سوء، و�و �براج والسدود. ف�ذا أضعف الط�� يراه ا��ا�ع والطامع وال يمسھ 

يطم�ن إ�� �ذا �من بطبعھ وإن لم يف�مھ �عقل فيھ يف�م أمثال �ذه �مور، فال 

يجفل من ��سان وال تراه يط�� منھ إال ط��ان الدالل واللعب ال ط��ان الفزع 

  و�ضطراب.

ولم يزل ل��مام نص�ب من القداسة أو الط�ارة منذ آمن الناس بالدين ع�� سنة 

 و�ج�� عليھ �� أحاي�ن، ف�ان سنة ا الوث�ية أو
ً
لتوحيد، و�ان �ذا النص�ب ينفعھ حينا

قر�ان ا��مام مفضال �� شر�عة مو��� ع�� القراب�ن من سائر الطيور، و�ان �غر�ق 

يتقر�ون إ�� الز�رة ر�ة ا��ب عند�م با��مام �بيض أو باليمام وما إليھ، وال يزال 

البيضاء أو ا��مامة السوداء، و�توسلون ال��رة �� أيامنا يخدعون السذج با��مامة 

باألو�� �� استعطاف املالئكة و�رواح الكر�مة، و�األخرى �� استعطاف الشياط�ن 

و�رواح ا��ب�ثة، بل ال يزال أناس من املعاصر�ن �عتقدون �� ا��مام اعتقاد 
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من ثم  �قدم�ن الذين زعموا أنھ أقدر الط�� ع�� استجابة دا�� العشق والغرام، وأنھ

  طعام صا�� لألزواج و�دية صا��ة �� �عراس.

والشعراء يضر�ون بھ املثل �� الوفاء والغناء، و�عض�م �س�� �ديلھ بالب�اء لفرط 

ا��ن�ن إ�� �لفاء و�حباء، و�جاري الشعراء �� �ذا الرأي �عض من كتب عنھ من 

  الطبيعي�ن واملشغول�ن ب���يل عادات الطيور.

  ما قالھ املعري حيث قال:أما الصواب ف�و 

  أبكت تلكم ا��مامة أم غنت ... ع�� فرع غص��ا املياد

 ما قالھ حيث قال:
ً
  و�و أيضا

  ظلم ا��مامة �� الدنيا وإن ُحس�ت ... �� الصا��ات كظلم الصقر والبازي 

�� بن ز��� حيث 
ّ
و�ؤ�د املعري �� �ذه املالحظة �واة ا��مام من العرب، وأش�ر�م مث

 قط �� رجل وامرأة إال يقول فيما ر 
ً
واه عنھ ا��احظ �� كتاب ا��يوان: (. . . لم أر ش�ئا

وقد رأيت مثلھ �� الذكر و�ن�� من ا��مام: رأيت حمامة ال تر�د إال ذكر�ا �املرأة ال 

 من الذ�ورة �املرأة ال تمنع يد 
ً
تر�د إال زوج�ا وسيد�ا، ورأيت حمامة ال تمنع ش�ئا

تز�ف إال �عد طرد شديد وك��ة طلب، ورأي��ا تز�ف ألول ذكر المس، ورأيت ا��مامة ال 

 آخر ال �عدوه. . . 
ً
ير�د�ا ساعة يقصد إل��ا. . . ورأيت حمامة ل�ا زوج و�� تمكن ذكرا

ورأي��ا تز�ف لغ�� ذكر�ا وذكر�ا يرا�ا، ورأيت ا��مامة تقمط ا��مام الذ�ور ورأيت 

  ا��مامة تقمط ا��مامة. . .).

  و�و صواب:إ�� آخر ما قال 

  وال ندري �ل ذم ا��مام أو أث�� عليھ ح�ن قال إنھ �شبھ الناس �� أطواره ذ�وره وإناثھ.

  فقد ي�ون ذلك غاية الذم �� عرف قوم وغاية الثناء �� عرف آخر�ن!

ولسنا نختم �ذا املقال قبل أن �ستو�� س��ة ا��مام كما عرضت خالل الز�ارة 

  ا���از�ة إما بمكة أو خالل الطر�ق.
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فقد �ان ا��مام ذات عشاء �عض ��اف املائدة ع�� اليخت (ا��روسة) أثناء عودتھ 

�و�� من جدة إ�� السو�س، فعلمنا أن جاللة امللك عبد العز�ز ال يأ�ل منھ وال من 

  السمك ع�� اختالفھ إال �� النادر القليل.

أي �عض وأراد صاحب السعادة مراد محسن باشا أن يوفق ب�ن رغبة امللك عنھ ور 

 من امل�شددين يحرمون أ�ل ا��مام الذي ير�ى �� 
ً
الفق�اء �� تحر�مھ، فقال: أن أناسا

  بروج ا��قول والغيطان فصمت جاللة امللك وتردد ثم سألھ: ولم يحرمونھ؟

قال مراد باشا: أل��م ي���ونھ يأ�ل من مال غ���م وال يطعمونھ من عند�م، فحرمھ 

  (الغ��) املأخوذ �غ�� علم من أ��ابھ.أولئك الفق�اء كما يحرمون مال 

وكنا نحسب أن �ذا ال�شدد مما يرتاح إليھ فق�اء نجد ألن الشيخ دمحم بن عبد الو�اب 

  م�سوب إ�� ال�شدد فيما ي��خص فيھ عامة الفق�اء.

ولكن جاللة امللك ظل ع�� تردده والتفت إ�� أخيھ صاحب السمو عبد هللا بن عبد 

  �� �ذا التحر�م.الرحمن كمن �ستفسر رأيھ 

 لتحر�مھ وال قوال �عتد بھ �� ذلك، وإنما 
ً
فقال سمو �م��: ال حرج �� أ�لھ وما أرى وج�ا

  حكمھ حكم العصاف�� ال�� تأوي إ�� أ��ار الناس وتأ�ل من حيث أصابت الطعام.

 من مذا�ب أ�ل نجد �� التحر�م والتحليل، ف�م ال يأخذون ب�ل 
ً
 جديدا

ً
فعرفنا ش�ئا

 �عزفون عن �ل ترخيص، وأن �انت ل�م أقوال يخالفون ��ا جم�رة �شديد وال

  امل�شددين واملرخص�ن.

 من رؤساء ا���ومة السعودية سأل الباشا: أ�م يحرمون 
ً
وأطراف من �ذا أن رئ�سا

من ا��مام الـ أو الـ الن �ول يأوي إ�� البيوت والثا�ي قلما يأوي إل��ا وأن عرفت �مم 

  �� �عض البلدان.القديمة است�ناسھ 

  ف�ان �ذا السؤال مما لم يخطر ع�� البال، قبل �ستدالل ع�� ا��رام وا��الل.
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  �سالم والنظام العال�� ا��ديد

   

، ظ�ر �� بنجاب بال�ند، م��زا غالم أحمد القاديا�ي صاحب الطر�قة ��1889 سنة 

ي�شر تلك الطر�قة ال��  -من عمره  و�و �� ا��مس�ن -القاديانية املش�ورة، وأخذ 

�شتمل ع�� عقائد كث��ة ال يقر�ا �سالم، وال يقبل�ا دين من �ديان الكتابية، ومن 

  ذلك أنھ �و ن�� هللا املرسل وأنھ ع���� بن مر�م قد �عث إ�� �رض �� جسد جديد!
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وتنكر  تطورت تلك الطر�قة إ�� حركة إسالمية تنكر نبوة القاديا�ي، 1914و�� سنة 

ا��كم بالكفر ع�� من يؤمن بالقرآن ورسالة دمحم عليھ السالم �ائنا ما �ان ا��الف 

ب�نھ و��ن الشيع الدي�ية �خرى، وتحول إ�� �ذه ا��ركة كث�� من اتباع القاديا�ي وكث�� 

من طالب التجديد ب�ن الس�ي�ن والشعي�ن، وظ�رت ل�م كتب كث��ة، باللغة �ردية 

ية �� الت�ش�� باإلسالم، ومع ترجمة خاصة للقرآن الكر�م، وتوار�خ واللغة �نجل�� 

  موجزة للن�� وخلفائھ الراشدين.

ول�ست تفس��ات �ذه ا��ماعة للكتاب والسنة بال�� توافق مذا�ب الفق�اء املتفق 

عل��ا، أل��ا تصرف معا�ي القرآن إ�� تأييد أقوال لم تخطر لألول�ن ع�� بال، ول�ست 

  دين �� رأي �قدم�ن أو ا��دث�ن.من مقتضيات ال

ولكن ا��ق الذي ال مراء فيھ أن �ذه الطائفة �� أوفر املسلم�ن �شاطا، وأشد�م 

 �� �شر فضائل الدين واعرف�م 
ً
دفاعا عن العقائد �سالمية، وأك���م اج��ادا

لشرق باألساليب ال�� توجھ ��ا الدعوة إ�� العقول �ور�ية، وإ�� جما��� املتعلم�ن �� ا

  والغرب ع�� �جمال.

و�م يحسنون ان��از الفرص من ا��ر�ات العاملية والدعوات الثقافية حيثما ظ�رت �� 

قطر من أقطار املعمورة، فيدر�و��ا �� أبا��ا بكتاب يث�تون فيھ أن �سالم اص�� من 

ية تلك الدعوة لعالج املش�لة ال�� تتصد لعالج�ا، و�قرنون ذلك دائما باآليات القرآن

و�حاديث النبو�ة والشوا�د التار�خية، وان فسرو�ا �عض �حيان تفس��ا ال يقر�م 

  عليھ السلفيون أو امل��متون.

فلما دعا الناز�ون والشيوعيون إ�� (نظام عال�� جديد) إلنقاذ العالم من معضالتھ 

يل الروحية والسياسية و�قتصادية بادر �اتب من اقدر كتاب �ذه ا��ماعة إ�� تفص

من �ذه النظم أو من مذا�ب الفلسفة ال�� �عتمد عل��ا، فصدر  موقف �سالم

و�و السيد دمحم ع�� م��جم القرآن إ��  -باللغة �ردية مؤلف قيم ل�ذا ال�اتب القدير 

اللغة �نجل��ية، ثم نقلھ حديثا إ�� اللغة �نجل��ية فوصل إلينا عن طر�ق العراق منذ 

  أسبوع.
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 ع�� �� الصفحات �و�� من كتابھ أن خالص النوع ��سا�ي ال يتأ�ى وال قرر السيد دمحم

�عقل أن ي�ون �غ�� عقيدة روحية عاطفية صا��ة لتوحيد الناس �� نظام واحد، 

يتكفل بحاجات الضمائر و�جساد، وان تقسيم �رزاق باألس�م والدوانق وال��ات�ت 

�ات التجارة وتوز�ع �ر�اح، ولكنھ ال شركة من شر  -إذا ت�سر  -قد ي���� ب�ن الناس 

يخلق �� ��سان تلك العواطف الن�يلة ال�� �سمو بھ ع�� مطالب ا��سد، وتكبح فيھ 

  نوازع �ثرة العمياء و�و مغتبط قر�ر الفؤاد.

قال: ولم تف�� عقائد الغرب �� إحياء �ذه العاطفة الروحية، ألن أور�ة قد انحرفت 

ن املسيحية �ع�� بخالص روح ��سان �� حياتھ �خرو�ة باملسيحية عن سوا��ا، وأل 

وال �عرض عليھ حال من ا��لول ال�� تقبل التطبيق �� ا��ياة الدنيا ب�ن وحدة عاملية 

من جميع العناصر و�قوام، ولو �انت مسيحية الغرب عالجا ملشكالت ��سان �� 

ع�� الروسيا ا��ديثة العصر ا��اضر لعا��ت تلك املادية املاركسية ال�� طغت 

  واقتلع��ا من أحضان الدين و�يمان با�.

أما الشيوعية فيقول السيد دمحم ع�� ع��ا أ��ا شر من نظام راس املال، الن شرور �ذا 

النظام تتفاقم �لما قل أ��اب رؤوس �موال، ومن خطط الشيوعية أ��ا تحصر 

ة شر ع�� ��سان من حصر رؤوس رؤوس �موال �� يد واحدة �� يد الدولة، و�� ��اي

�موال �� يد فرد واحد أو جملة أفراد، الن الدولة تصول بالقوة ال�� ال تقاوم وال 

يملك�ا �غنياء بالغا ما بلغ نصي��م من ال��اء. وقصارى �مر إذا اجتمعت �موال �� 

أيدي ا���ومة أن يصبح ا���ام عصبة مستغلة تحل مع الزمن محل الشر�ات 

  املصارف الك��ى، وتصول ع�� املاس بقوة ال تملك�ا تلك امل�شات.و 

لكن �سالم وسط ب�ن نظام راس املال ونظام الشيوعية، ينفي املساوئ عن النظام�ن 

  معا، و�أخذ با��اسن م��ما بالقدر الصا�� ل��ماعات.

لذي ف�و يكره للمسلم أن يك�� الذ�ب والفضة قناط�� مقنطرة، و�حرم علية الر�ا ا

أل��اب رؤوس �موال أن �ستغلوا ج�ود العامل�ن �غ�� ج�د مفيد، ثم �و يأمر  ي�يح
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بالز�اة و�سمح بامللك، و�طلق الس�يل للمنافسة املشروعة، فال يقتل �� النفوس 

  دوا�� الس�� والتحصيل.

وقواعده ا��لقية صا��ة إل�شاء الوحدة العاملية، ألنھ �سوى ب�ن �جناس، وال يرى 

يض ع�� �سود فضال ع�� �سود �غ�� التقوى، و�ع��ف لألفراد باملساواة لألب

  وا��ر�ة، و�جعل ا��اكم (إماما) يقتدى بھ وال يجعلھ ر�ا متصرفا بمشي�تھ �� عباد هللا.

ومن �نا يتقرر املستقبل �� العالم ا��ديث ملبادئ �سالم، ألنھ يقود العالم �لھ إ�� 

وفشل الشيوعية وقصور العقائد الروحية �خرى عن  ا��الص �عد فشل راس املال،

تدارك أحوال املعاش وتدب�� ا��لول ل��ماعات ��سانية �� مشكالت �جتماع 

  و�قتصاد وما يتفرع عل��ا من مشكالت �خالق و�داب.

و�سالم يحول ب�ن ��سان و��ن �ستغراق �� شؤون املعاش ومطالب �جساد، ألنھ 

�� حضرة هللا الع�� �ع�� خمس مرات �� الليل وال��ار، فال تط�� عليھ يناديھ إ

ال��عات املادية و�و ي��دد ب�ن عالم الروح وعالم ا��سد من الصباح الباكر إ�� أن 

  يضمھ النوم ب�ن جناحيھ.

وقد دبر �سالم مش�لة الب�ت، كما دبر مش�لة السوق والسياسة، ألنھ فرض للمرأة 

م يجعل�ا سلعة تباع و�ش��ى إلشباع الش�وات، ور�ما دبرت ل�ا حق �ك�ساب ول

ح�ومات الغرب صناعات للرزق وأجورا �� حاالت البطالة، ولك��ا ال تدبر ل�ا (الب�ت) 

  الذي �و الزم ل�ا من القوت والكساء.

ومما يؤكد السيد دمحم ع�� أن �سالم يز�ى وحدة الزوجة و�فضل �ذا الزواج ع�� �ل 

ان الشرا�ع ال توضع ��الة واحدة، والدنيا كما نرا�ا عرضة لطوارئ الشذوذ  زواج، إال

و�ختالل، ومن �ذه الطوارئ ما ينقص الذ�ور عدة مالي�ن و�ز�د �ناث بمقدار �ذا 

النقص �� عدد الذ�ور، فضال عن الز�ادة ال�� �شا�د �� عدد ال�ساء من �ل أمة ع�� 

وان �عدد الزوجات �� أمثال �ذه �حوال ا���� وجھ التقر�ب �� غ�� أوقات ا��روب. 

من البغاء املكشوف، فقد قبلت املرأة �ور�ية مشاركة ا��ليالت املع��ف ��ن وقبلت 

مشارك��ن �� ا��فاء، وأصبحت �ذه املشاركة نظاما اجتماعيا مقررا ال مع�� �عد 
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قل أصون وتقر�ره لالع��اض ع�� �عدد الزوجات الشرعيات، ف�و ع�� � قبولھ

لآلداب، واكرم لل�سل، واجمل بم��لة املرأة من م�انة �بتذال، واص�� لالع��اف بھ �� 

  عالقات ا��تمع وقوان�ن �خالق.

والكتاب لطيف ا���ام ال يتجاوز مائة وخمس�ن صفحة من كتب اللغة �نجل��ية 

كتب الت�ش�� الصغ��ة، ولكنھ واف بموضوعة متقن �� أدائھ واستداللھ، وال �عده من 

ال�� تراد ��ا الدعوى ب�ن �مم �ور�ية وكفى، فقد يحتاج املسلم لقراءتھ والتأمل �� 

مرامية، ليعلم أن املذا�ب املادية والدعوات السياسية ال�� تتمخض ع��ا أف�ار 

امل�شر�ن باالصطالح �� أور�ة وأمر��ا ال تحتوي من أسانيد �قناع ما �و أقوى واجدر 

  ن �ذه �سانيد.بالتأمل م

  

  

  

  

  

  

  

  

  إرادة الغفلة

   

  ز�د وعمر تاجران ل�ما د�انان �� �� من �حياء.

وأنت ترّوج بضاعة ز�د وترغب ف��ا أبناء ال�� و�ناتھ. فل�س لك �� �ذه ا��الة إال 

وسيلة من وسيلت�ن: إحدا�ما أن تث�� ع�� �صناف ا��ميلة ال�� �عرض�ا ز�د �� د�انھ 
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د غ��ه، وأن �شيد برخص �سعار وحسن املعاملة ال�� يلقا�ا وال وجود ل�ا عن

  امل��ددون ع�� ذلك الد�ان.

والوسيلة �خرى أن ت�ناول عمرا بالقدح وال�ش��� وتن�� بالعيب ع�� سلعة �عرض�ا 

و�ل ثمن يطلبھ و�ل معاملة يتلقى ��ا قاصديھ، وت��مھ باالحتيال عل��م ��بوط البضا�ع 

  وارتفاع �سعار.

عاية مكشوفة وأخرى مستورة، ولك��ما تؤديان إ�� ن�يجة واحدة، و�� كساد واحد د

  ورواج �خر من الد�ان�ن.

  وال شك �� �ذه ا��قيقة وال خفاء.

ولك��ما ع�� ما يظ�ر لنا تحتمالن الكث�� من الشك، وتحاطان بالكث�� من ا��فاء عند 

و��ا و�� طائرة) و�م ال أناس �� �ذا الشرق التعس يزعمون ألنفس�م أ��م (يف�م

  يف�مون ما يحبو ع�� أر�ع فوق جدار العين�ن.

�� أيام ا��رب الطرابلسية حمل املسلمون والشرقيون ع�� الدولة �يطالية حملة 

املظلوم املش��ك �� املصاب، ف�انت حمل��م عل��ا حملة رجل واحد ال �شذ ع��ا مسلم 

 ما �ان مذ�بھ �� السياسة و 
ً
  الدين.أو شر�� �ائنا

ثم عملت الدعاية �يطالية عمل�ا الذي لم تنقطع عنھ قط �� إبان الدولة الفاشية، 

 با��ملة عل��ا وعاش م��م من عاش �� بالد�ا و��ن 
ً
 قاعدا

ً
فسكت ع��ا من �ان قائما

  أكناف ح�وم��ا.

ثم �ش�ت ا��رب ا���شية وتجددت الثورة ع�� إيطاليا �� الشرق العر�ي من أقصاه 

اه، و�انت الثورة عل��ا شاملة للمسلم�ن واملسيحي�ن وجملة العرب إ�� أقص

  والشرقي�ن، أل��ا ثورة املظلوم ع�� الظلمة املستعمر�ن.

  و�ؤالء أصدقاء إيطاليا ا��دد ماذا يصنعون؟

  لقد �انوا باألمس يحملون عل��ا فكيف يحملون عل��ا اليوم؟

  إ��م قبضوا الثمن وال بد من الوفاء بالبضاعة.
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قل إن �يطالي�ن بذلوا املال ولن يثابروا ع�� بذلھ إال إذا استفادوا منھ �عض  أو

  الفائدة.

  فما �� الفائدة املنظورة؟ وما �� الفائدة املستطاعة!

  أما ال��و�ج لد�ان (ز�د) فغ�� مستطاع.

  فلم يبق إال ال�ش��� بد�ان عمرو املسك�ن. . . ورزقھ ع�� هللا!

  وكذلك قد �ان!

للسادة (الغيور�ن) ع�� ح�ن غرة أن النجاشية الذين جلسوا ع�� عرش  وكذلك ظ�ر

ا���شة �� ما��� العصور وحاضر�ا �انوا يظلمون املسلم�ن و�عطلون شعائر 

  �سالم.

  ول�سقط (ا���شة) معنا�ا (لت�� إيطاليا) �� ذلك الصراع القائم.

غ�� الطر�ق  وتمت الصفقة ع�� �ذه الصورة ب�ن قبض الثمن و�سليم البضاعة من

  املستقيم.

 ولم �سلم بضاعة فقد باعك �ؤالء الدجالون 
ً
أما أنت أ��ا الرجل الذي لم تقبض ثمنا

  واش��وك وأنت ال تدري ما تف�م وما تقول.

إن دخلت �� الصفقة ومض�ت مع التيار الذي حملوك عليھ إ�� حيث �شاءون فأنت 

  كما رأيت بضاعة تباع و�ش��ى.

ل�م إنكم دجالون منافقون، وإنكم سماسرة استعمار وإن فتحت عي�يك وقلت 

فأنت إذن لست بالرجل الغيور ع�� الدين، ولست باملسلم املنافح عن  -مأجورون 

�سالم واملسلم�ن، ولك��م �م الغيورون املنافحون. . . �م أولئك الدجالون املنافقون، 

  الذين ي�يعون فيك و�ش��ون!

  ز�ة ومذا�ب الديمقراطية تصطدم �� أخطر ميدان.ودارت �يام ورأينا مذا�ب النا

  ثم دارت �يام ورأينا الشيوعية والديمقراطية تتصارعان.

وعادت ح�اية الد�اك�ن من جديد: د�ان ز�د ود�ان عمرو �� ال�� املأ�ول بالشرقي�ن 

  املساك�ن.
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  أما الدعاية لز�د فعرضة لال��ام الصر�ح.

ء) و�م �� غ�� ع��ا باإلنحاء ع�� عمرو �� غ�� حرج فلماذا يتعرض ل�ا (السماسرة �منا

  وال مباالة.

ل�سقط الديمقراطية معنا�ا لت�� الشيوعية. . . والثمن مقبوض والبضاعة مسلمة، 

  وكفى هللا املؤمن�ن القتال.

فالديمقراطية إذن كذب وخداع، والديمقراطية إذن فخ منصوب للضعفاء، 

الديمقراطيون، والديمقراطية إذن �� مصدر  والديمقراطية إذن مسئولة عما يجنيھ

  البالء وعلة الشرور.

  وما شأن (الشيوعية) يا �ؤالء؟

  شأ��ا أ��ا بذلت الثمن �� ا��فاء، فال يليق أن تذكر �� معرض النقد و�س�ياء.

�� ملك معصوم، أو �����ء مس�وت عنھ إ�� أن يخرب د�ان عمرو فيقبل (الز�ائن) 

  و مكر��ن.ع�� د�ان ز�د طا�ع�ن أ

ومن ا��قق أن الديمقراطي�ن يكذبون و�خدعون، ولكن من ا��قق كذلك أن 

  الديمقراطية خ�� من �س�بداد �عد �ل ما يقال عن مساوئ الديمقراطي�ن.

  �ل �سقط الديمقراطية ألن الضعفاء �� �رض ال �عاملون اليوم معاملة �قو�اء.

لم ��بط عل��ا فردوس املالئكة أو لم �ل �سقط الديمقراطية ألن �رض ال�شر�ة 

  ترتفع إ�� مل�وت السماء؟

إن �انت املذا�ب �عاب بذنوب أبنا��ا فماذا نقول �� املسيحية و�سالم؟ وماذا نقول 

  �� سائر �ديان؟

منذ القدم ت�شر �ديان با���� وال يزال الشر �� �ذه �رض كما نراه، ف�ل نقول إن 

  ا ����ء أل��م ال �سلمون من ا��سار؟�ديان لم تنفع أبنا��

منذ القدم تنص الشرا�ع والقوان�ن ع�� عقاب �ثمة وا��رم�ن. ولكن �ثمة 

وا��رم�ن ال ينقطعون ولعل�م ال ينقصون. ف�ل نقول من أجل ذلك: دعو�م يجرمون 

  و�أثمون وأغلقوا ا��اكم وافتحوا أبواب ال��ون؟
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لناس أعمال املفسدين. ف�ل نقول من أجل ذلك منذ القدم ننادي باإلصالح و�عمل ا

  إن الفساد خ�� من الصالح وإن الدعوة إ�� �صالح س�� عقيم ورأي سقيم؟

إن الذي ينكر الديمقراطية ألن الديمقراطي�ن يالمون و�عملون ما �س�نكره املنصفون 

  كث��. ��ليق إن ينكر القوان�ن والشرا�ع أل��ا تنادي با���� وال يزال �� الناس شر

ولك��م مع ذلك يقبضون الثمن و�عقدون الصفقة، و�دخلون ف��ا تلك الرؤوس ال�� 

  �ستمع إ�� ذلك ال�راء الذميم فتص�� إليھ وتقر�م عليھ.

  ودعوا د�ان عمرو أ��ا الناس.

  و�ات يا ز�د أجرتك. . . فقد أقبل عليك أولئك الناس.

  �ان دارون يتحدث عن إرادة ا��ياة أو حب ا��ياة.

  �ان ني�شھ يتحدث عن إرادة القوة أو حب القوة.و 

 �ستمده من غفلة �غرار وحيلة الشطار قلنا إ��ا 
ً
 جديدا

ً
فإذا جاز لنا أن ن���� مذ�با

 من الشرقي�ن بي��م ا��ال ل�ل أفاك دجال، وأصبحوا 
ً
(إرادة الغفلة) قد أصابت أناسا

يب بي��م ألف تدجيلة ل�ي ب�ن أمم العالم أ��و�ة من �عاجيب، ألن أمم العالم تخ

تص�ب بي��م تدجيلة واحدة �عد طول التلفيق والتدب�� وتكرار ا��اولة وال��ييف. أما 

�ؤالء املصابون (بإرادة الغفلة) من شرقي�نا �عزاء، فما أسرع من ظ�ور التدجيلة 

لرجال بي��م إال أن يقبلو�ا و�قبلوا عل��ا، أل��م يتلذذون باالستغفال كما يتلذذ �عض ا

  باإلغضاء عن العرض �� غ�� س�يل. . . ولو س�يل املال.

وأقسم إننا ال نمزح فيما نقول، ألن الغفلة لذة عند املغفل�ن املطبوع�ن ع�� �ذه 

ا��ليقة. ف�� نوم أو اس��سال، وال عناء �� النوم أو �س��سال، وإنما العناء �� 

ف�و ال يز��ھ ��ذا ال��ك املر�ح،  اليقضة و�ن�باه، ومن ترك ا��دوع ينام و�س��سل

ولكنھ يز��ھ أشد �زعاج ح�ن يفتح عي�يھ و�صيح �� أذنيھ، و�حذره من اللصوص 

  والطراق.

  معشر الدجال�ن!

  ما قولكم �� مذا�ب �صالح �ل�ا منذ القديم؟
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إن قلتم إ��ا باطلة فقولوا عن الديمقراطية إ��ا باطلة أل��ا لم تحسم الشرور ولم 

  ديمقراطي�ن من املالئكة �برار.تجعل ال

وإن طال بكم املطال ع�� �ذا املقال فال��كة �� (إرادة الغفلة) ال�� تفتح لكم مجال 

  القول فتقولون ما �شاءون.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  �مر�كيون و�مر�كيات يت�لمون �� �عدد الزوجات والطالق

   

�صنا �� عدد ماض من عرضنا �� كتابنا عبقر�ة دمحم ملسألة �عدد الزوجات، و�

الرسالة ما كتبھ املص�� ال�ندي السيد دمحم ع�� عن �ذه املسالة �� كتابھ عن �سالم 

والنظام العال�� ا��ديد، وخالصتھ (أن �سالم يز�ي وحدة الزوجة و�فضل �ذا 

الزواج ع�� �ل زواج. إال أن الشرا�ع ال توضع ��الة واحدة، والدنيا كما نرا�ا عرضة 

الشذوذ و�ختالل، ومن �ذه الطوارئ ما ينقص الذ�ور عدة مالي�ن و�ز�د لطوارئ 
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�ناث بمقدار �ذا النقص �� عدد الذ�ور، فضال عن الز�ادة ال�� �شا�د �� عدد 

ال�ساء من �ل أمة ع�� وجھ التقر�ب �� غ�� أوقات ا��روب. وإن �عدد الزوجات �� 

قد قبلت املرأة �ور�ية مشاركة أمثال �ذه �حوال ���� من البغاء املكشوف. ف

ا��ليالت املع��ف ��ن وقبلت مشارك��ن �� ا��فاء، وأصبحت �ذه املشاركة نظاما 

اجتماعيا مقررا ال مع�� �عد قبولھ وتقر�ره لالع��اض ع�� �عدد الزوجات الشرعيات، 

 ف�و ع�� �قل أصون لألدب واكرم لل�سل وأجمل بم��لة املرأة من م�انة �بتذال،

  وأص�� لالع��اف بھ �� عالقات ا��تمع وقوان�ن �خالق).

ولم يكد �ذا املقال يظ�ر �� (الرسالة) ح�� وصلت إلينا مجلة أمر�كية حديثة من 

طراز جديد �س�� املساجلة أو املناقشة أو ا��وار وتدور ع�� موضوعات سياسية أو 

�ا فر�ق من الكتاب أو اجتماعية أو سياسية تختلف ف��ا �راء، و�ؤ�د �ل رأي م�

القراء، ومن �ذه املوضوعات موضوع الطالق و�عدد الزوجات و�ل �فضل للمجتمع 

��سا�ي أن ن�يح �عدد الزوجات تجنبا للطالق أو ن�يح الطالق تجنبا لتعدد الزوجات. 

ف�ان من الطر�ف حقا أن نطالع �ذه �راء كما تخطر عند�م للرجال وال�ساء 

ات. فا��م �� الواقع يقدمون الوج�ة (الذوقية) �� �ذه املسالة ع�� والفتيان والفتي

الوج�ة �جتماعية ا��ط��ة ال�� من أجل�ا توضع الشرا�ع و�سن املباحات 

وا��ظورات، ولكن الواج�ة الذوقية مع �ذا قد تتغلب �� أثر�ا ع�� الواج�ات 

ملعارضة �� �عدد �جتماعية مع جاللة خطر�ا وضرورة النظر �� عالج�ا. ألن ا

الذوق  الزوجات تفقد الكث�� من أسبا��ا القو�ة إذا أمكن التغلب عل��ا من جانب

  والشعور.

قالت ��سة فرا�س�ن دوفال و�� ممن قبلن �عدد الزوجات: إ��ا �عرف فتاة صديقة 

ل�ا طلبت الطالق �عد زواج�ا �ستة ش�ور، أل��ا علمت أن زوج�ا �غيب عن امل��ل 

� و�عتذر باالستعداد المتحان ا��قوق، و�و �� ا��قيقة يق��� تلك الليا�� �عض الليا�

�� ��بة فتاة أخرى �ان �عاشر�ا قبل الزواج، وأن الطالق �� �ذه ا��الة أكرم 

  ا��لول فال مالمة ع�� الفتاة أن تطلبھ وال ع�� الشر�عة أن تنص عليھ.
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لرجال أك�� مما يناسب قالت: (وإن�� وإن كنت أعتقد أن �عدد الزوجات يوافق ا

ال�ساء أحسبھ ش�ئا ال يخلو من الطرافة والغرابة. ولست من الطفولة بحيث يخفى 

ع�� أن �واكب الصور املتحركة �عشق�م كث�� من ال�ساء و�علمن و�ن �عشق��م أ��ن 

ال �سيطرن ع�� قلو��م ومش�ئ��م. وم�ما يكن رائيك مثال �� (إيرول فلن) فإنك لن 

لذي ال شك فيھ من أمره و�و أن طائفة كب��ة من ال�ساء يقبلن الشركة تج�ل الواقع ا

فيھ. �عم ل�س �ل الرجال �� وسامة إيرول فلن أو فكتور ماتيور أو فإن جو�سون أو 

كالرك جابل؛ ولكن الرجال الذين ل�م نص�ب من الوسامة والقسامة كث��ون �� �ل 

ينفردن �� ا���رات م�� ك�� �طفال  م�ان. فلماذا ال �ش��ك �� قر��م عدة �ساء؟ إ��ن

وتتقدم السنون فت��د حرارة الشباب و��دأ مرارة الغ��ة وال يبعد أن يجد �ؤالء 

الشر��ات مواطن لل�سلية واملقارنة �� التحدث عن ذلك الرجل الذي ارتبطن بھ 

جميعا برابطة الزواج. ولقد عشت معظم أيامي �� ضاحية مدينة كب��ة فال أحسب 

�ي إال مستغر�ات عاتبات لو أصبح من حظي غدا أن أ�ون واحدة من �ؤالء صديقا

الزوجات املش���ات. ولكن �ب الرجال �ان مليح الشمائل قادرا ع�� إيوائنا جميعا أال 

  يخطر لك أن الالغطات بحديث زوا�� يلغطن إذن من الغ��ة ال من �ن�ار؟).

ت إ��ا �شأت �� والية (أوتاه) ال�� فقال -وكت�ت آمي ��ش�سون و�� زوجة ل�ا ولدان 

أقام ف��ا املورمون الذين يدعون إ�� �عدد الزوجات، وأ��ا قضت �� عشرة زج�ا أر�ع 

عشرة سنة وال ترى للزوجة أن تطلب الطالق إال إذا آمن زوج�ا بمذ�ب �عدد 

  الزوجات!.

�� حقوق  وقالت: (ما من امرأة ولدت �� �ذه الدنيا ا��ديثة تر��� أن �شاطر�ا أخرى 

 فراش�ا إال إذا �انت قد أضاعت صوا��ا. و�ذه �لمة مكشوفة ال مراء ولك��ا �� أ�م ما

تفكر فيھ امرأة ح�ن يذكر ل�ا �عدد الزوجات. ثم ماذا يقول �طفال إذا فارق�م (بابا) 

  ليلت�ن أو ثالث ليا�� أو أك�� من ذلك ليذ�ب إ�� زوجاتھ �خر�ات؟).

 - �و من املشتغل�ن بدراسة علم �جناس والسالالت و  -وكتب جوز�ف ماردفلد 

فاستحسن �عدد الزوجات وغلب عليھ حكم الصنعة فعلل استحسانھ بالفائدة 
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العلمية ال�� يجن��ا ��سان من �ذه التجر�ة الضرور�ة إذا صرفت إ�� غاي��ا 

ال��يحة. فنأخذ رجال قو�ا ذكيا وسيما ونراقب �سلھ من عدة �ساء مختلفات 

اذج و�خالق، و�ستخلص من ذلك أصدق املبادئ الصا��ة لتحقيق الكمال النم

املثا�� �� القران ب�ن الذ�ور و�ناث. أما الطالق ف�و الزم للفصل ب�ن الزوج�ن �لما 

ظ�ر النقص �� شروط القران واستحال التوفيق بي��ما ع�� النحو الذي ينفع الذر�ة 

�ة املورمون �� القارة �مر�كية قد أسفرت عن ونوع ��سان. و�رى �ذا ال�اتب أن تجر 

نجاح ال ر�ب فيھ وأنجبت �� إقليم أوتاه جيال من أ��اء الرجال وال�ساء صمدوا 

للمقاومة ال�� �انت تحيط ��م من �ل صوب، وذللوا الصعو�ات ال�� أقم�ا ل�م رجال 

  الدين وغ���م من أعداء �عدد الزوجات.

ات كما أنكر الطالق ألنھ ال ير�د أن ينفصل ما عقده وأنكر فرانك ش��ان �عدد الزوج

هللا ليبقى منعقدا مدى ا��ياة. وحاول أن �علل إن�اره �علة اجتماعية فقال إن 

السماح بتعدد الزوجات ظلم للطبقات الفق��ة، ألن إيواء الزوجة �� العصر ا��اضر 

وجات املتعددات؟ ي�لف الزوج نفقات ال قبل ��ا للفق�� �غ�� ج�د ج�يد. فكيف بالز 

وكيف �ستخدم القانون لتمي�� طبقة واحدة من طبقات ا��تمع وحرمان سائر 

  الطبقات من �ذه املز�ة؟.

قال: (ولنت�لم �عد �ذا عن ا��ياة اليومية ال�� يحيا�ا رجل يجمع ب�ن زوجات 

متعددات، ولنقدر أ��ن ال �عشن تحت سقف واحد بل �� ��رات متقار�ات. ولنتخيل 

) ثم ينطفئ النور 2) ح�ن تنظر إ�� النور موقدا �� مسكن الزوجة رقم (1رقم ( الزوجة

ساعة الرقاد. أين يا ترى ي�ون الزوج �ذه الساعة؟ أعند �ذه الزوجة أم عند الثانية 

  أم عند �خرى؟. . .).

وع�� �ذا املثال تبدأ �راء �� �ذه املسائل ا���� فيث�ت للناظر ف��ا ���ء واحد ع�� 

ل و�و أن املعارضة �� مذ�ب �عدد الزوجات ال �س�ند إ�� س�ب أخطر من س�ب �ق

  (املزاج) كما ي�� أن �ع�� عن أشباه �ذه �سباب.
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فالدوا�� ال�� تل�� املشرع إ�� إباحة �عدد الزوجات عند الضرورة ال�� �سوغھ أخطر 

قدم. ف�ذه جدا من �ذه املوا�ع ال�� �ساق ��ظره ع�� النحو الذي أجملناه فيما ت

الزوجة ال�� �غ��� عل��ا ال�اتب �خ�� من وساوس الغ��ة �ل يظ��ا تنجوا من �ذه 

الوساوس إذا �انت الس�رة ال�� �غيب ف��ا زوج�ا قد انقضت �� ا��انة أو املاخور أو 

�� �ندية ال�� ال فرق بي��ا و��ن ا��انات واملواخ��؟ أو �ل تنجو من �ذه الوساوس إذا 

ة مع زوجة رجل آخر يخو��ا �� تلك الساعة كما تخونھ أل��م جميعا ال �انت الس�ر 

  �س�س�لون الطالق؟

إن الذين ي�يحون �عدد الزوجات ال ي�يحونھ ألنھ حسنة مش��اة وال أل��م يفضلونھ 

ع�� �كتفاء بالزوجة الواحدة م�� تمت شروط الوفاق والعشرة الدائمة ب�ن 

�ئات ال�� ت�يح�ا ا��ضارة أ�غض منھ وأو�� الزوج�ن، ولك��م ي�يحونھ ألن الس

با��ار�ة و�ن�ار، و�علمون أن كرامة الزوجة ال�� �شارك�ا �� رجل�ا زوجة أخرى أعز 

وأوفر من كرامة ا��ليلة ال�� �ع��ف ��ا ا��تمعات �ور�ية و�مر�كية وال تحسب ل�ا 

  حسابا �� الشرا�ع والقوان�ن غ�� حساب ال��اون و�غضاء.

لعل �ذه �جو�ة ال�� قدمنا�ا ال �شمل ع�� جواب �و أو�� بالتدبر وإطالة الرو�ة من و 

جواب الفتاة ال�� قالت إن ال�ساء ال يرفضن املشاركة �� الرجل الوسيم القسيم وإ��ن 

إذا لغظن بحديث �ذا الزواج فأغلب الظن أ��ن لغضن من الغ��ة ال من �ن�ار. ف�ذه 

�ديث �� القارة �مر�كية موطن ا��ر�ة ال�سائية ال�� جاوزت فتاة من بنات العصر ا�

جميع ا��دود، كشفت عن دخيلة شعور�ا فإذا �و ينم ع�� حقيقة املا�ع النفسا�ي 

الذي يجنح باملرأة إ�� التأفف من املشاركة �� املع�شة الزوجية، وإذا �و مسالة 

أو مسالة من مسائل  استحسان للزوج الذي �ستحق �ذه املشاركة ال مسالة كرامة

  العقيدة والروح.

وتحسب أن �جو�ة الصر�حة ال�� من �ذا القبيل أجدى من الفصول املنمقة 

  واملباحث املتعمقة �� �بانة عن مركز املرة ال��يح من مسائل الزواج والطالق.

  



59 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستقبل ا��امعة �ز�ر�ة

   

ما �� ذلك ر�ب عند أحد من املصر��ن، أل��ا  ا��امعة �ز�ر�ة مع�د يراد بھ البقاء،

مرجع العلوم الدي�ية والثقافة العر�ية، و�� عدا �ذا أقد جامعة �� العالم بأسره، 

فاألمة ال�� تملك�ا كفيلة أن تحافظ عل��ا و�ستديم بقا��ا وازد�ار�ا. ومن أول أسباب 

قطاع، وأن ت�ون مطلو�ة �ستدامة أن يتجدد التوفيق بي��ا و��ن مطالب الزمن �غ�� ان

  ملا حضر وملا سيأ�ي، وال يقتصر طل��ا ع�� ما م��� وكفى.
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ومع �ذه الرغبة الوثيقة، ال نرى �� �مر مش�لة �ع��ض الراغب�ن �� دوام�ا ودوام 

ازد�ار�ا إال من ناحيت�ن ال يصعب تذيل العواقب ف��ما: أوال�ما الثنائية �� نظم 

، والثانية أن ت�ون ن�يجة التعليم �� ا��امعة �ز�ر�ة التعليم بمدارس �مة الواحدة

تخر�ج (طائفة معاشيھ) ير�ط �عض�ا ببعض تحصيل املعاش أو حاج��ا �� إ�� 

املعاش، وإنما الواجب أن ي�ون بقاؤ�ا منوطا بحاجة �مة إل��ا ال بحاج��ا �� إ�� 

  �مة، والسيما حاج��ا من الوج�ة املعاشية دون غ���ا.

س�تم التوصيف والتعليل ح�ن أشرتم �� عدد الرسالة املا��� إ�� (بدء الوحدة وقد أح

  الثقافية ب�ن أبناء �مة).

فإننا ال �عرف �� البالد �سالمية داعيا إ�� انفصال طائفة من الطوائف بمن�� من 

املنا�� العلم أو مسلك من مسالك املع�شة، ألن رجال الدين من املسلم�ن ال �ع��لون 

اة وال ينفصلون ع��ا وال يلوذون بالصوامع وال ي���بون، و�ستطيع الرجل م��م أن ا��ي

�سلك �� معاشھ مسلك امل�ندس والطب�ب والصا�ع والفيلسوف، و�ل ذي عمل من 

�عمال الدنيو�ة ال�� يزاول�ا سائر الناس. فإذا أستعد للدراسة كما �ستعد 

�� ذلك ما يخل بوظيفتھ املقبلة أو  امل�ندسون و�طباء والصناع والفالسفة؛ فل�س

ينقص من عدتھ ال�� �ستعد ��ا لغده. بل �� عزلة التعليم ال�� تض��ه وتقطع ما ب�نھ 

و��ن أبناء العصر من صالت املع�شة وأسباب التفا�م وتبادل الشعور، فال تزال 

  الفجوة ب�نھ و��ن عصره بابا لالختالف و�ش�ال.

طل الثنائية �� نظم التعليم باملدارس �بتدائية فمن الواجب قبل �ل���ء أن نب

  والثانو�ة،

وأن يتدرب �ز�ري للتخصيص �� جميع العلوم العالية كما يتدرب �ل مصري 

للتخصص �� جميع العلوم العالية مادام �� دور التأ�ب والتحض��. فيتعلم �ز�ري 

�ديث، و�بدأ �� التعلم اللغة �جن�ية و�تعلم املبادئ الضرور�ة من معارف العصر ا�

و�� إم�انھ �عد أن ي�ب�ن حقيقة مل�اتھ وميول عقلھ ونفسھ أن يصبح من �طباء أو 

  علماء الفلك والر�اضة كما يصبح من فق�اء الدين أو فق�اء اللغة العر�ية.
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وقد أرتم �� مقالكم القيم بالعدد املا��� من الرسالة (أن يقتصر �� التعليم ا��ام�� 

ع�� �ليت�ن اث�ت�ن: �لية الدين وتدمج ف��ا �لية الشر�عة و�لية أصول الدين، �� �ز�ر 

و�لية اللغة وتندمج ف��ا �لية اللغة العر�ية ودار العلوم، وقسم اللغة العر�ية من �لية 

�داب بجامع�� فؤاد وفاروق، و�ش��ك ال�ليتان �� الدراسة العميقة للغت�ن العر�ية 

اللغة بتار�خ �داب العر�ية و�جن�ية، كما تنفرد �لية الدين  و�ورو�ية، وتنفرد �لية

بتار�خ �ديان السماو�ة و�رضية، وذلك بالطبع فوق ما تختص بھ �لتا ال�ليت�ن من 

  علوم الدين أو من فنون اللغة، وما يتصل ��ذه أو بتلك من العلوم ا��ديثة. . .)

� عليھ ا��الف وال أرى من جان�� ما وعندنا أن �ذا الرأي �� إجمالھ مقبول ال يك�

  أخالفكم فيھ قبل الدخول �� التفصيالت.

أما التفصيالت، ف�� مما �عرض لنا عنھ البحث �� تقسيم ال�ليات، و�� مدى التعليم 

  ال�� يحتاج إل��ا الطالب ا��ام�� �� �ل م��ا.

قل: إحدا�ما فنحن �عتقد أن ا��ال ي�سع �� ا��امعة �ز�ر�ة لثالث �ليات ع�� �

للدين �سالمي، والثانية للدراسات الدي�ية والفلسفية، والثالثة لدراسة اللغات 

و�داب، و�جد الطالب �� �ل واحدة م��ا ما �شغلھ سنوات قبل الوصول إ�� دور 

  التخصص و�س�يعاب.

سمعت �� حياة الشيخ املرا�� أنھ رحمھ هللا �ان يفكر �� تدر�س (مقارنة �ديان) 

ا��امعة �ز�ر�ة، فاستك��ت �قدام ع�� ذلك قبل تمك�ن املقدمات ال�� يتطل��ا �ذا ب

املبحث ا��سام، فأن علم املقارنة ب�ن �ديان أخطر العلوم ع�� من ي��م عليھ �غ�� 

  أ�بة وتم�يد، وأنفع العلوم ملن �شارف �عد تأ�ب صا�� وتم�يد طو�ل.

�ستغرق السنوات لالحاطھ بھ  -سائل �ل�ية وما يتصل بھ من امل -و�ذا العلم وحده 

  و��غال �� شعابھ ودرو�ھ، و�و يدرس ببعض �س�اب تارة و�بعض الت��يص تارة
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أخرى �� ا��امعات العلمية وا��امعات الدي�ية، و�لتقي �علوم أخرى المحيص عن 

قاق �ملام منھ بالقدر املفيد، كعلم ��سان وعلم �جناس ال�شر�ة. وعلم اشت

  اللغات، ودالالت ال�لمات ال�� تدل ف��ا ع�� أسماء �ر�اب وشعائر العبادات.

فدراسة �ذه املباحث الزمة للطالب �ز�ر��ن و�م أحق ��ا من سائر الطالب، وال يتأ�ى 

ل�م أن يدرسو�ا مع التخصص لغ���ا أو التوسع �� أبواب التخصص �خرى، وإنما 

  من علم يحتاج إليھ رجل الدين.يتوسعون �نا و�أخذون بأطراف 

ع�� أن (املقارنة ب�ن �ديان) حظ مش��ك ب�ن املسلم�ن وغ�� املسلم�ن، و�جوز أن 

يدرسھ املسي�� و�سرائي�� والبوذي ومن ال دين لھ، كما يجوز أن يدرسھ الطالب 

  �ز�ر��ن.

طالب  لكن املوضوع الذي تتع�ن دراستھ �� ا��امع �ز�ر وال �عقل أن �ستوفيھ

جامعة من جامعات الدنيا غ�� ا��امعات �ز�ر�ة �و موضوع املدارس الفكر�ة 

�سالمية ال�� إ�شاء�ا املت�لمون واملع��لة وأئمة التصوف وا��كمة �� املشرق واملغرب 

من الصدر �ول إ�� أواخر الدولة الفاطمية، فإن �ذا ا��صول ال�ائل من التفك�� 

ا من حفيظ ب�ن �مم وا��ضارة ��سانية. فمن عساه أن ي�ون ��سا�ي أمانة البد ل�

أو�� بحفظ �ذه �مانة من معا�د �ز�ر وعلمائھ؟ ومن أين ل�ذه املذا�ب و�ذه 

الدراسات من يف�ما، و�ص�� ع�� تمحيص�ا واستخالص ز�د��ا �� غ�� مصر والبالد 

  العر�ية؟

وال اعرف فيما اطلعت من كت��م كتابا إن املس�شرق�ن ال يف�مو��ا وال يؤتمنون عل��ا، 

يدل ع�� حسن ف�م وحسن إنصاف مجتمع�ن، فإن وجد من يف�م ع�� الندرة، ف�م 

م��مون �� �نصاف، وإن وجد من ينصف فل�س �و من الصابر�ن ع�� التعمق 

والتفرغ للتحصيل. ول�س من املروءة أن ن�ل إ�� غ��نا ع�� ما نحن أحق بھ من واجباتنا 

  ا، ول�س �� غ�� املعا�د �ز�ر�ة م�ان الس�يفاء �ذه الواجبات و�عمال.وأعمالن

ومن ���اف أن �ستخف بمحصول �ذه املدارس الفكر�ة أل��ا �� الواقع �شمل ع�� 

الكث�� من النف�س القيم، كما �شتمل ع�� الكث�� من البخس الز�يد. وال أخال أن 
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كماء أور�ا �� قديم العصور وحدي��ا لم املسالة من مسائل الفلسفة ال�� تصدى ل�ا ح

تدخل �� نطاق �ذه الدراسات ع�� وجھ من الوجوه، وقد وصل �عض املفكر�ن 

إ�� مقطع القول الذي وقف عنده �عد�م خلفا��م ��  �سالمي�ن �� مسائل م��ا

مباحث املنطق وا��كمة �ل�ية من �ور�ي�ن وغ�� �ور�ي�ن، ولعل البخس الز�يد 

شرنا أليھ يفيد �� داللتھ التار�خية أو داللتھ النفسية ما ي�ا�� العناء �� الذي أ

  تحصيلھ و�عوض الباحث�ن عن غثاثتھ وقلة غنائھ، فال يضيع فيھ الوقت �غ�� جزاء.

�ذه املادة الزاخرة وما يق��ن ��ا من مواد املقارنة ب�ن �ديان السماو�ة و�رضية أعظم 

وة ع�� حمل التخصص �� الدراسات �خرى. ألن من أن تضاف كما تضاف العال 

أبواب البحث �� الدين �سالمي وحدة �ستغرق السنواتبعد السنوات إذا لوحظ ف��ا 

أن تحيط بجوانب الفقھ وال�شر�ع والتار�خ والتطبيق ع�� املذا�ب �جتماعية ال�� 

ملسلم تتمخض ع��ا أطوار �مم جيل �عد جيل، ومن القصور أن يفوت العالم ا

تحصيل املعلومات من تلك املذا�ب �جتماعية، و�� تتطلب منھ رأيا وردا وإقناعا ملن 

يحسبو��ا مغنية عن إصالح الدين أو مناقضة لقواعد الدين �� �صالح. ف�ل يتأ�ى 

للعالم املسلم �� أر�ع سنوات أو ست سنوات أن يتوسع �ذا التوسعفي علم دينھ، ثم 

وسعا مثلھ �� علوم الدينات ومذا�ب للمسلم�ن وغ�� يتوسع �� الوقت نفسھ ت

  املسلم�ن؟

والذي يصدق ع�� �لية الدين يصدق ع�� �لية اللغة العر�ية ألن �علم النحو والصرف 

والبالغة ال يجدي �غ�� �علم �دب وفروعھ؛ و�علم �دب وفروعھ �� لغة واحدة ال 

�ساع �� أفاق الكتابة و�ذا يتمم ثقافة �ديب املتخصص ل�ذه الثقافة مع �ذا �

التنوع �� قواعد النقد ومنا�� التعب��، و�ذا التعدد �� شوا�د �ل قاعدة من قديم 

اللغات وحدي��ا. فالبد مع اللغة من أدب، والبد مع �دب العر�ي من آداب أمم أجن�ية، 

�� والبد مع �ذا جميعھ من مشاركة �� بحوث اللغة ��سانية نفس�ا، و�� ال�� �س

عند�م (بالفيلولوجية). أل��ا دراسة البد ل�ا من م�ان تدرس فيھ، وال م�ان لدرس�ا 

غ�� ا��امعات الك��ى وال سيما ا��امعات ال�� تزود الطالب ب�ل ما يحتاج إليھ �� 
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ثقافتھ �دبية واللغو�ة، ول�ست ست سنوات أو ثما�ي سنوات بالوقت الكث�� ع�� 

  فق ف��ا �عمار الطوال.�ذه املطالب الالزمة ال�� تن

وأيا �ان الرأي �� عدد ال�ليات أو عدد السنوات؛ فامل�م �� �مر أن ن�ت�� بالتقسيم إ�� 

 نظام واحد �� التعليم، فال يبقى للثنائية أثر ب�ن �ليات ا��امعة �ز�ر�ة وغ���ا من

 إال كما يحسب الفرق أالن ب�ن �
ً
لية الطب ا��امعات، وال يحسب الفرق بي��ا جميعا

  والزراعة أو �لية �داب.

و�ومئذ يجد العالم �ز�ري م�انھ من وظائف ا���ومة كما يجد الطب�ب وامل�ندس 

والضابط أمكن��م �� �ل ديوان يحتاج إل��م، ومن لم ت�سع ل�م الدواو�ن فشأ��م �� 

�لما ذلك شأن املتعلم�ن العامل�ن �� ا��ياة ا��ارجية، أل��ا ت�سع ل�م وتزداد سعة 

شاعت املعرفة و�شعبت منادح التثقيف و�طالع. و�حق للعالم الذي تفتقر مباحثھ 

إ�� ال���يع ا���ومي، وال تقوم ع�� إقبال الشعب وحده أن �عتمد ع�� املرتبات 

  وامل�افئات ال�� رصدت �� �وقاف للعلماء �ز�ر��ن من قبل النظام ا��ديث.

تلقى �� طر�ق�ا عقبة تز�� أبناء�ا إذا زالت الثنائية  و�بدو لنا أن ا��امعة �ز�ر�ة لم

من التعليم، وقام التعليم ف��ا ع�� إخراج أناس تحتاج �مة إل��م، وال ي�ون قصار�م 

  من الس�� أن يحتاجوا إ�� �مة �� تدب�� سبل املعاش.

  

  

  

  يوم وال �األيام!

   

  �ان يوم �ثن�ن املا��� �� مصر يوم شم ال�سيم.

  �سيم �� مصر يوم وال �األيام أو عيد وال �األعياد.وشم ال
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 من أيام املواسم تال�� فيھ من املراسم والشعائر وتراث 
ً
ألن العالم �لھ ال �عرف يوما

  �ديان الباقية والبائدة ما تال�� �� �ذا اليوم.

ففيھ من شعائر �ديان البائدة أنھ يوافق عيد ا��صاد أو عيد الر�يع، و�حتفل بھ 

  ناس كما �انوا يحتفلون �عيد ا��ليقة قبل آالف السن�ن.ال

وفيھ من شعائر الدين �سرائي�� أنھ يوافق عيد الف��، أو عيد ا��روج من مصر 

  مع مو��� ال�ليم.

وفيھ من شعائر املسيحية أنھ يأ�ي يوم أثن�ن وال يأ�ي يوم أحد، ليق��ن �عيد القيامة 

  وال يختلط بھ �� احتفال واحد.

يون يذكرون عيد القيامة بأسماء تدل ع�� �عض �ذه التوار�خ من جوانب والغر�

  متعددة.

فاسم (أ�س��) الذي �عرف بھ �� اللغة �ن�ل��ية مأخوذ من اس�� أو اشتار، أي 

  عش��وت ر�ة الر�يع.

واسم باك الفر���� و�اس�ا �يطا�� مأخوذان من �لمة باس�ا اليونانية و�� م��فة 

ية وتكتب با��روف الالتي�ية، و�� �� الع��ية تقارب مع�� ف�� �� من �لمة ف�� الع�� 

العر�ية بمع�� �فساح وال�سر�ح، إشارة إ�� اق��ان العيد بانطالق �سرائيلي�ن من 

  أسر فرعون.

فالر�يع الف�� والقيامة وشم ال�سيم موسم واحد متفق املوعد مختلف املراجع 

  و�صول.

وسم س�ب جديد وس�ب قديم، أو �عليل يقول بھ ول�ل شع��ة من شعائر �ذا امل

  مفسرو �ديان، و�عليل يقول بھ التار�خ.

 غ�� مخمر، و�قولون �� 
ً
فاإلسرائيليون �انوا يذبحون فيھ ا��مالن و�أ�لون فيھ فط��ا

�عليل ذلك إن ملك النقمة الذي ضرب أبناء املصر��ن باملوت �ان ينظر إ�� �بواب 

م من ال��ية ترك�ا، وإن لم يره دخل الب�ت وأ�لك أول أبنائھ، فإن رأى ف��ا أثر الد

  عالمة للتفرقة ب�ن بيوت املصر��ن و�يوت �سرائيلي�ن. و��
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وملا �ب بنو إسرائيل للفرار من أرض مصر، ا��لوا عن انتظار ال���ن ح�� يختمر 

، ف�م يحيون تلك الذكرى بأ�ل الفط�� ��
ً
مثل ذلك  فأ�لوا خ���م �� ذلك اليوم فط��ا

  اليوم من �ل عام.

أما مراجع التار�خ فتقول أن ذبح ا��مالن وأ�ل الفط�� من أقدم شعائر الرعاة ع�� 

س�يل القر�ان و�حتفال با���� ا��ديد. فيتقر�ون إ�� إلھ الزرع بذبح حمل مولود �� 

عامھ و�أ�لون ا��ب ا��ديد غ�� مخلوط بخم��ة من محصول قديم. وقد شاع أ�ل 

 إ�� �ل�ة ب�ن أتباع �ديان ال�� �عرف بأديان �مومة،  الفط��
ً
�� املراسم الدي�ية تقر�ا

، و�قال عن أمھ �� معتقدا��م إ��ا �� 
ً
و�راد ��ا �ديان ال�� �عبد ف��ا �لھ وأمھ معا

  مصدر ا��صب والوالدة والنماء.

موسم الف��  وقد �ان املصر�ون �قدمون يحتفلون �عيد الر�يع �� موسم قر�ب من

أو موسم القيامة �عد ذلك، و�انوا يرمزون فيھ ل��صب والوالدة بأ�ل البيض ألن 

البيضة رمز �ل ميالد، و�رمزون فيھ للمحصول ا��ديد بما يأ�لونھ من البقل �خضر 

  والبصل �خضر كما نفعل �� �ذه �يام.

 من مراسم �ذا املوسم، وجاء املسيحي
ً
ون فمزجوا ب�ن عيد فأخذ �سرائيليون ش�ئا

الر�يع الذي تبعث فيھ �رض وعيد القيامة الذي يبعث فيھ السيد املسيح، واعتقد 

�عض شراح�م أن السيد املسيح حوكم وق��� عليھ باملوت �� يوم احتفال ال��ود �عيد 

الف�� و�و اليوم الرا�ع عشر من ش�ر ن�سان، وعدل فر�ق م��م عن �ذا املوعد إ�� 

القيامة �� يوم �حد �ول �عد أول قمر �امل ي�� موعد �عتدال �حتفال �عيد 

  الر�ي��، أو موعد دخول الر�يع.

و�أ�ي شم ال�سيم �� �ثن�ن التا�� لعيد القيامة، ف�و يوم وال �األيام، ألنھ من أيام 

الطبيعة وأيام العقيدة وأيام التار�خ، وفيھ بيان وال ك�ل بيان ملبلغ �تصال ب�ن 

يان من قديم وحديث، ولو تقص�نا فروعھ وشعابھ �� تار�خ �ل زمرة وشعائر �ل �د

  نحلة ملا وسعھ سفر كب��.
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 باسم شم ال�سيم �� العصور التار�خية القديمة، ولكنھ 
ً
ولم يكن �ذا العيد معروفا

�عد شيوع اللغة العر�ية �� البالد املصر�ة، وال يذكر ع�� التحقق س�ب  س�� بذلك

ولكننا قد نف�مھ من مصط��اتنا ال�� نجري عل��ا اليوم �� الداللة ع��  �ذه ال�سمية

  معناه.

فاملصري �س�� الر�اضة ف��ة أو شم �واء، ول�س أقرب من تحو�ل عيد (الف��ة) 

أو عيد الف�� إ�� عيد شم ال�واء أو شم ال�سيم، وال سيما �� املوسم الذي �ستطاب 

  ا��ماس�ن.فيھ ال�سمات، وتضيق فيھ الصدور بر�اح 

 ،
ً
وقد شاع ب�ن املصر��ن ا��دث�ن أن (شم ال�سيم) يوم تختلس فيھ ال�سمات فجرا

وتباكر فيھ ا��دائق وال�سات�ن قبل امتالء الفضاء بأشعة ال��ار، ومن لزم م��م 

املساكن ولم يخرج لل���ة �� ظالل ���ار فالرأي عند�م �� �ستمتاع بطيب ال�واء 

لقوا عل��م النوافذ من الصباح ليحفظوا �� البيوت بقية من خالل ذلك اليوم أن �غ

  �واء الليل الرطيب قبل أن تل�بھ حرارة الشمس بأنفاس الطر�ق.

وتذكرنا �ذه العادة بطر�فة من طرائف الزعيم الكب�� سعد زغلول رحمھ هللا، وقد 

 تحدث إليھ �عض�م عن حصافة (ذوي الرأي) �� البالد، و�ان املوعد كموعد �ذه

  �يام.

قال رحمھ هللا: إ�ي محدثكم عن حصافة ذوي الرأي �ؤالء، وال أعفي نف��� مما 

يصي��م �� �ذه �حدوثة، فقد اتفقنا قبل يوم من أيام شم ال�سيم أن نقضيھ �� دار 

صديق من أصدقائنا، ونحن جماعة من ذوي الرأي كما �سمو��م سامحكم هللا، و�ان 

واملنطيق ومن �شار إل��م بالبنان �� �ل معضلة من فينا العالم وال�اتب والفقيھ 

  معضالت الزمان.

وتوقعنا حرارة ا��و املع�ودة �� موسم شم ال�سيم فاتفقنا ع�� أن نتق��ا بإغالق 

النوافذ و�بواب منذ الصباح، ثم أغلقنا�ا كما اتفقنا وقض�نا سو�عات من بكرة 

�� �ذه ا��يطة ونر�ي ملن فا��م أن ال��ار �� �واء رطيب محتمل، ونحن �غبط أنفسنا ع

  ينعموا ��واء البيوت وخرجوا إ�� القيظ �� ا��الء.
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 ع�� ضيق ك��ة املدخن�ن من 
ً
غ�� أن ا���رة ضاقت بأنفاس من ف��ا، وزاد�م ضيقا

نزال��ا، وجعلوا يقولون فيما بي��م أنھ قدر أ�ون من قدر، وأن احتمال الدخان خ�� 

�ق الذي قد يلفحنا �شواظھ من وراء النوافذ و�بواب، لو من التلظي بنار ا��و ا���

  فتحت النوافذ و�بواب.

 ونحن ع�� �ذا �عتقاد، 
ً
 ونحن ع�� �ذا �عتقاد، وتفّصدنا عرقا

ً
واختنقنا ضيقا

  نصف ال��ار ونحن ع�� �ذا �عتقاد. وم���

؛ فأوشك أن
ً
يرجع أدراجھ  ثم قدم إلينا قادم من أصدقائنا ففتحنا لھ الباب اضطرارا

  ���سة ال�واء �� داخل الدار.

  قال مت��با: ما بالكم ���نون أنفسكم �ذا ال��ن الثقيل �� �ذا اليوم البد�ع؟

  قلنا: قدر أ�ون من قدر أل�ست ح�ست ال�واء �نا أ�ون من نار الفضاء خارج الدار؟

ا ف��ك و�و يقول: أي نار فضاء؟ إن الفضاء ليخفق بال�سيم ا��ميل، وإنھ كم

  يقولون ل�شفي العليل.

وتقدم إ�� النافذة ففتح�ا، وتقدم غ��ه إ�� نافذة غ���ا ففتح�ا، فإذا بال�سيم كما 

  وصفھ جميل �شفي العليل!

ونظر �عضنا إ�� �عض متضاحك�ن، وفاتنا ونحن خالصة ذوي الرأي أن نجازف 

  بالتجر�ة، فنغنم نصف ال��ار و�س��يح من �ل ذلك العذاب.

�ل�ا فيما ساقھ ف��ا الزعيم الكب�� من الع��ة وأحاطھ ��ا من ال��كم وطرافة القصة 

والف�ا�ة، ولكنھ قد جار ع�� نفسھ �نا وجار ع�� أ��ابھ �عض ا��ور ألخذ�م 

  بجانب ا��طأ وحرما��م جانب �نتفاع بحق (الرأفة) �� ا��كم أو بحق الصواب.

ر �� تلك �ونة ملا �ان بقاؤ�م فلو اتفق أن ال�واء �ان ع�� عادتھ من ا��رارة والغبا

 �ل البعد عن وجھ الصواب.
ً
 من الرأي السديد أو �عيدا

ً
  وراء النوافذ املغلقة خلوا

ونحسب �عد �ذا أن ا��روج من شم ال�سيم بأ��وكة واحدة أو بمفارقة واحدة 

فر�ضة ال ف�اك م��ا لتحية العيد الذي �س�� �عيد الر�يع وعيد الشباب وا��ب 

  و�ل �ستحق الر�يع اسمھ إذا ت���ت فيھ الدنيا عن �ضاحيك واملفارقات؟وا��مال. 
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 إذ �ان �حتفال بھ 
ً
 -ر�ما �ان من مفارقاتھ ا��الدة أننا نحن املصر��ن احتفلنا بھ زمنا

احتفاال بالنجاة منا وا��روج من بالدنا. وأننا قد وصلنا بھ ما تقدم من  -ب�ن ظ�ران�نا 

 ب�ن فصول الرواية �بدية ال يدخل تأر�خنا العر�ق �أنما 
ً
�انت ف��ة ب�� إسرائيل عارضا

�� حساب املؤلف ا��الد مؤلف التوار�خ و�حقاب، وقد �انت لتلك الف��ة العارضة 

  صفحة متجاو�ة �صداء، ال يخفت دو��ا املتتا�ع مع الزمن �� مسامع ب�� آدم وحواء.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من الدعوة ال�ندية

   

تلقى منذ كت�ت بالرسالة مقا�� عن �سالم والنظام العال�� ا��ديد كتبا ورسائل أ

مطبوعة وغ�� مطبوعة، يت�لم املطبوع م��ا عن القاديا�ي وا��ماعات ال�� تناصره أو 

تنفصل عنھ، وتفسر الرسائل �خرى �عض ما يؤخذ ع�� الدعوة القاديانية أو تن�� 
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�ا ع�� التفرقة ب�ن املسلم�ن وإحداث البدع �� عقائد ع�� �ذه الدعوة بالالئمة وتحاس�

  �سالم.

ومن أ��ب �ذه الرسائل رسالة مؤ�دة للقاديا�ي من زاو�ة ا��ص�� بدمشق طبعت �� 

أعال�ا الش�ادتان وال�سملة، وأن الدين عند هللا �سالم، ثم �ذه العبارة: (نحمده 

د، وقال �ات��ا: (إن أحمد عليھ ونص�� ع�� رسولھ الكر�م وع�� عبده املسيح املوعو 

السالم اد�� النبوة حقا، ول�س �� ادعاء النبوة مخالفة لإلسالم أو لدين من �ديان 

كما تقولون، وإن املسيحية تنكر م��ء أحد �عد املسيح عليھ السالم سوى رجوعھ 

 إل��ا بالرغم من وجود ذكر الن�� �عد املسيح �� أول إ��اح من إنجيل يوحنا. وأما

القرآن ا��يد فآياتھ ب�نات وا��ات �� بقاء الو�� و�قاء النبوة غ�� ال�شر�عية، وال 

يوجد غ�� آية واحدة تخالف حسب تفس�� الشيوخ �يات الكث��ة املفسرة �عض�ا 

لبعض و�� قولھ �عا��: (ما �ان دمحم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم 

مع�� لفظ خاتم الن�ي�ن بمع�� أخر�م زمانا، و�م لو  الن�ي�ن). ولم يتفق املفسرون ع��

اتفقوا لنجم عن اتفاق�م تكذيب للقول بم��ء املسيح عليھ السالم. فإن لفظ خاتم 

الن�ي�ن ال يفيد انقطاع النبوة بل ع�� العكس يفيد ضرورة عرض �ل دعوى من 

تم و�صدق ع�� ����ا سواء دعاوى النبوة ع�� خاتم الن�ي�ن أجمع�ن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ليخ

  أ�انت تلك الدعوى قبلھ أم �عده. . .) إ�� آخر ما قال �� �ذا املع��.

ع�� أن ال��يد قد حمل إلينا رسائل أخرى تنفي عن القاديا�ي أنھ اد�� النبوة بمع�� من 

معان��ا املعروفة �� �ديان الكتابية، ومن تلك الرسائل رسالة مطبوعة �� ال�ور 

ا��ماعة �حمدية إلشاعة �سالم) وذكرت �� صدر البيان عن �ذه ا��ماعة أذاع��ا (

أن مقاصد�ا �� خدمة �سالم وتوحيد املسلم�ن والدفاع عن الدين و�شر الدعوة 

إليھ، وأن أعمال�ا ��دمة �ذه املقاصد �� تأليف �عوث للت�ش�� �� أنحاء العالم 

آن الكر�م إ�� لغات مختلفة، العمل، وترجمة القر  وتدر�ب امل�شر�ن ع�� �ذا

واستخدام �ذاعة �� �عميم �داب �سالمية. ثم شفعت ذلك بت��يص عقائد�ا 

  و��:
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إننا �عتقد باختتام النبوءات بمحمد، كما قال مؤسس ا��ماعة: إنھ ال ن�� من  - 1

�ول�ن أو �خر�ن �عقب نب�نا املعظم، وإن الذي ينكر ختام النبوءات �عت�� خارجا 

  عن حظ��ة �سالم ول�ست لھ عقيدة فيھ.

وإننا نؤمن بأن القرآن الكر�م كتاب هللا ال�امل و�خر، وإنھ باق لم ي��� منھ جزء  - 2

  إ�� آخر الزمان.

إننا نحسب من املسلم�ن �ل من �ش�د بأن ال إلھ إال هللا، وأن دمحما رسول هللا �ائنا  - 3

  يھ.ما �ان املذ�ب �سالمي الذي ي�ت�� إل

وإننا �عد حضرة مرزا غالم أحمد القاديا�ي مؤسس ا��ركة �حمدية مجدد القرن  - 4

الرا�ع عشر، ونث�ت أنھ ما اد�� النبوة قط كما قال بكالمھ: إن�� ال أد�� النبوة. . . و�ل 

ث، وأن مع�� ا��دث �و الذي �سمع كالم هللا. . . كال. ما أنا مدع  ما أدعيھ أن�� محّدِ

ا مد�� النبوة عندي إال خارج ع�� الدين، وإنما يكذب ع�ّ� الذين يحسبون�� للنبوة وم

  من أولئك املدع�ن).

وأيا �ان الصدق فيما يقال عن دعوى النبوة �ذه من إثبا��ا أو إن�ار�ا ومن قبول�ا أو 

رفض�ا فإن الصدق الذي ال �شك فيھ �و أن أتباع القاديا�ي يخسرون بادعاء النبوة 

، وأن حركة التجديد �� �سالم يقوم ��ا الداعون إل��ا دون حاجة م��م لھ واليكسبون 

 من 
ً
إ�� أمثال �ذه الدعاوى ال�� تفض �نصار وتفرق املتفق�ن، وال �ستميل إل��ا أحدا

املؤمن�ن باألديان �� املشرق أو املغرب، إن لم تجمع�م �ل�م ع�� محار���ا وتكف�� 

  امل�شر�ن �عقائد�ا.

 من الكتب ال�� ألف�ا ا��ددون املسلمون �� ال�ند ممن ال و�عود فنقول 
ً
إننا قرأنا ش�ئا

يقولون ب�بوة القاديا�ي وال يقولون بأنھ �و املسيح املوعود أو م�دي آخر الزمان، فلم 

نر �� أقوال�م ما يمس عقائد �سالم وإن �انت ل�م تفس��ات وتخر�جات ال يقر�ا 

� والتخر�ج شأن الفرق �سالمية ال�� تج��د �� جميع الفق�اء، وشأ��م �� التفس�

 من أصولھ، ف�� �� حظ��ة �سالم ال تضيق ��ا حر�ة البحث 
ً
الدين وال تنقض أصال

  للباحث�ن �ذه الديانة السمحة �� مختلف العصور و�قطار. ال�� كفل��ا
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  ومما تتم�� بھ �ذه ا��ماعات ا��ددة أمران:

�� بالدعوة ا��مدية وترجمة الكتب النافعة �� �ذا (أحد�ما) فرط ال�شاط �� الت�ش

املس�� إ�� اللغة �نجل��ية ع�� ا��صوص مع املثابرة ع�� �شر�ا وترو�ج�ا �� أمر��ا 

وأور�ة وا��زر ال��يطانية، وإسناد �ذا العمل إ�� فئة من الشبان املثقف�ن املستعدين 

ف�م�ا الغر�يون، أو بالنصوص ال�� لدفع �ع��اض العق�� أو النق�� باملعقوالت ال�� ي

يتوسع أولئك الشبان �� تفس���ا ع�� نحو كفيل باإلصغاء و�قناع. وقد يتصرفون �� 

تفس��ا��م كما قدمنا ولك��م يق��بون ��ا من عقول املتعلم�ن واملتعلمات �ناك فال 

  �عرضون ع��م كما �عرضون عن ا��امدين املت��ر�ن �� ف�م ال�لمات وا��روف.

�مر �خر طرائف�م ال��يبة �� تطبيق النصوص القرآنية ع�� �حوال الزمانية، و 

أل��م �علمون أن أحوال الزمان ال تخرج ع�� مدلول تلك النصوص إذا ا�تدى ذو 

البص��ة إ�� ف�م�ا وحسن تطبيق�ا، ومادام القرآن كتابا باقيا ال يختص بھ عصر دون 

�� مضامينھ �ل ما �شغل املؤمن�ن بھ �� عصر وال قبيل دون قبيل، ف�و يحتوي 

العصور ا��ديثة كما احتوى �� مضامينھ �ل ما شغل املؤمن�ن بھ منذ نزولھ �� عصر 

  الن�� عليھ السالم.

و�ذا مثل من أمثلة كث��ة من طرائف �ذه الطبيقات العصر�ة ال�� ي�شرو��ا باللغة 

ا) أي تحو�ل�م إ�� عقيدة �سالم �نجل��ية، و�و رسالة عنوا��ا: (�سليم أور�ا وأمر��

ملؤلف�ا السيد دمحم ع�� م��جم القرآن إ�� �نجل��ية ومؤلف الرسالة ال�� ��صنا�ا عن 

  نظام العالم ا��ديد.

فالسيد دمحم �س�ش�د �� صدر �ذه الرسالة ب�لمة لل�اتب املش�ور برنارد شو�� 

ستدين بديانة إسالمية منقحة  (الزواج) يت�بأ ف��ا بأن �م��اطور�ة ال��يطانية �ل�ا

  قبل ��اية القرن العشر�ن).

و�قول السيد دمحم ع�� إن �ذه النبوة قديمة �� القرآن والتوراة، ولكن الذين يقرأون 

الكتب السماو�ة ال يفطنون ملعان��ا وال يفسرو��ا ع�� وفاق مدلول�ا. فإن ظ�ور امل�دي 
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الدجال، وسيادة �عض �مم ال�� أو املسيح ب�ن املسلم�ن مقرون بظ�ور املسيح 

  سميت يأجوج ومأجوج!

والقرآن الكر�م يقول عن يأجوج ومأجوج إ��م س�نطلقون �� اليوم املوعود (وتركنا 

�عض�م يومئذ يموج �� �عض ونفخ �� الصور فجمعنا�م جمعا) وأ��م �انوا محبوس�ن 

  م��وز�ن (ح�� إذا فتحت يأجوج ومأجوج و�م من �ل حدب ي�سلون).

ال السيد دمحم ع��: وقد ذكر��م التوراة �� سفر حزقيال حيث جاء فيھ: (يا ابن آدم ق

اجعل وج�ك ع�� جوج أرض مأجوج رئ�س روش ما شك وت�بأ عليھ وقل: �كذا قال 

السيد الرب. �ا أنذا عليك يأجوج رئ�س روش ماشك وتو�ال، وأرجعك وأضع ش�ائم 

 
ً
 وفرسانا

ً
�ل�م ال�س�ن أفخر لباس، جماعة  �� فيك وأخرجك أنت و�ل ج�شك خيال

عظيمة مع أتراس ومجاّن �ل�م ممسك�ن السيوف: فارس و�وش وفوط مع�م �ل�م 

بمجن وخوذة، وجومز و�ل جيوشھ و��ت توجرمھ من أقا��� الشمال مع �ل ج�شھ 

  شعو�ا كث��ين معك).

أو حيث جاء فيھ: (�ا أنذا عليك يأجوج رئ�س روش ماشك، وتو�ال، وأدرك وأقودك 

  وأصعدك من أقا��� الشمال.

ف�ل يدري القارئ من �م يأجوج ومأجوج �ؤالء �� رأي السيد دمحم ع�� ورأي القاديا�ي 

  من قبلھ؟

إ��م الروس و�نجل��، أو السالف والتيوتون �� الشمال؛ ومصداق ذلك أن املاشك 

سيا قر�بة من املوس�و، وأن الروش قر�بة من الروس، وأن م�شك وتو�ال ��ران �� رو 

 
ً
ت�سب إل��ما موس�و وتو�لسك العاصمتان املعروفتان �ن، وأن الروس و�نجل�� معا

قد جمعوا شعوب �رض للتغلب ع�� ملك الدنيا، وس�نقلب �عض�م ع�� �عض 

  و�موج �عض�م �� �عض، قبل أن يجمع�م دا�� السماء إ�� �لمة ا��ق والسالم.

ل�� قلنا إ��م ي��خصون ف��ا و�متدون ��ا و�ذا مثل من أمثلة التفس��ات والتطبيقات ا

إ�� حوادث الزمان ا��اضر وما يليھ، و�عتقدون أ��ا وما سيعق��ا من ا��وادث العاملية 

مكنونة �� آيات الكتب السماو�ة ت�تظر من يفتح هللا عليھ بف�م�ا وإدراك مغاز��ا 
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�شائر، و�م ال فيتو�� تبص�� �مم ما أنذر��م بھ السماء وما ساقتھ إل��م من ال

  يفق�ون.

أما الفتح أو �ل�ام فقد جاء �� كتاب من تأليف م��زا أحمد القاديا�ي نفسھ عنوانھ 

(�عاليم �سالم) وموضوعھ حل املشكالت الدي�ية من وج�ة النظر �سالمية. وفيھ أن 

العقل والتعليم مصدران من مصدر املعرفة �ل�ية ولك��ما �� مرتبة دون مرتبة 

�ل�ام درجات تبدأ با��دس الصادق وت�ت�� (�ع�ن اليق�ن) و�و أع��  �ام، وأن�ل

مراتب املل�م�ن، وأنھ من ا��طأ أن نخلط ب�ن �ل�ام الف�� و�ل�ام الدي��، ألن �ل�ام 

الف�� قد ي�ون �� الشر كما ي�ون �� ا����. وقد يقال إن اللص و�و يحاول سرقة 

لت�س�� السرقة، ثم ت�س�� ال�رب من ا��راس، ول�س  امل�ان سنحت لھ خاطرة مل�مة

�ذا من �ل�ام الر�ا�ي �� ���ء، وإنما ي�ون إل�ام هللا �� س�يل ا��قائق العليا 

والكشف عن �سرار الروحية والنفاذ إ�� لباب ا��لق و�واطن ا��كمة �ل�ية، و�ذه 

القاديا�ي �� رأيھ وآراء م��لة يرتقي إل��ا طالب الوصول إ�� هللا وم��م م��زا أحمد 

  مر�ديھ.

و�عد فإن �مر ا��دير بالعناية من حركة �ؤالء الدعاة أ��م يذ�عون محاسن �سالم 

و�ج��دون �� �شره وتفس�� �ع��اضات الغر�ية ال�� تتجھ إليھ، و�� �ذه ا��ركة نفع 

��ا تز�ل مش�ور، وإن لم تبلغ مرما�ا املقصود من (�سليم �ور�ي�ن و�مر�كي�ن) أل

الش��ات، وتدحض ��اذيب، وتقرب ب�ن الشعوب، وترفع املسلم�ن �� أنظار �مم ال�� 

  �انت تظن ��م الظنون.

 من أمثل��ا فال ض�� ف��ا مادامت تصون �يمان وال 
ً
أما التفس��ات ال�� ذكرنا آنفا مثال

ع�� الدعوات تفسد العقل بما يناقض التفك�� املستقيم. و�عود فنقول إن الغيور�ن 

ا��ددة ع�� اختالف�ا يخسرون بالغلو �� �عظيم أئم��م، و�كسبون لعقائد�م وألولئك 

  �لما وقفوا ع�� حد �عتدال.

  

  



75 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هللا وما �عد ا��رب!
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سئلت �� أواخر ا��رب عن املوضوعات �دبية ال�� ستك�� الكتابة ف��ا �عد عودة 

  املوضوعات الروحية واملوضوعات ا���سية. السالم، فقلت: أ��ا ��

وس�ب �كثار من الكتابة �� كال املوضوع�ن واحد و�و ا����ة وقلق النفوس والرغبة 

  �� السلوى و�ستقرار.

فالذين فقدوا �عزاء يحبون أن �شعروا �عالم �رواح ل�شعروا (بوجود) أولئك 

  �عزاء وأ��م غ�� مفقودين.

مة ال�شر يحبون أن يركنوا إ�� حكمة هللا، أل��م ال �س��يحون إ�� والذين ي�سوا من حك

  اليأس من �رض واليأس من السماء.

 من 
ً
والذين غلب��م �حزان و�الم يحبون أن �غلبو�ا بقوة �يمان، وأن يقابلوا ش�ئا

  ا��وف ����ء من �طمئنان.

، ل�ذا يك�� البحث عن قلوب �شعر بال�م والقلق وتحب أن �شعر بالسلوى و�ستقرار

�رواح والكتابة �� مباحث �رواح ولكن القلق ��سا�ي قد يلتمس السكينة من 

  طر�ق غ�� �ذه الطر�ق.

فاألجسام املس�ثارة تطلب الراحة فيما يل���ا وما يلذ�ا، و��� ل�ا �سباب �� مجال 

و�غ�� عائل�ن، وأ��ا  الل�و واللذة أن ا��رب تركت مئات �لوف من الفتيات �غ�� أزواج

تركت ألوف �لوف من الدنان�� �� أيدي العاطل�ن أو أشباه العاطل�ن، وأ��ا علمت 

الناس أن يحفلوا �ساع��م وال يحفلوا بما �عد�ا، وأن �ستمتعوا با��ياة أل��م ع�� 

  نذير �� �ل ��ظة بفقد ا��ياة.

� موضوع الروح، ول�ذا ل�ذا يك�� �قبال ع�� موضوع ا��سد كما يك�� �قبال ع�

توقعنا أن تنج�� ا��رب عن إقبال عظيم ع�� متاع �ذه الدنيا وإقبال مثلھ ع�� متاع 

  السماء.

وان��ت ا��رب فرأينا أول الشوا�د ع�� شيوع الدعوة الدي�ية من قبل العالم �سالمي 

نوم �� �� ال�ند خاصة، وسرنا أن ي�يقظ املسلمون �� �ذا ا��ال مع �يقاظ، فإن ال

  �ذا العصر يضيع ع�� صاحبھ ا��قيقة و�ضيع عليھ �حالم. 
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 ع�� �ذه اليقظة  
ً
وجعلنا �لما قلبنا مجلة من ا��الت السيارة �� الغرب رأينا ف��ا دليال

  الروحية و�ذا الشوق العر�ق �� النفس ال�شر�ة إ�� عالم غ�� عالم ا��س والعيان.

ل��و�ستان�� �� الواليات املتحدة الستعادة ومن أمثلة �ذه اليقظة تحفز العالم ا

سلطان الكن�سة ع�� اتباع�ا وإدخال التعليم الدي�� �� جميع املدارس العصر�ة. فإن 

رؤساء الكن�سة �ناك �ستع��ون عنوان و�ل�ى (للعالم الواحد) لي�شروا الدعوة إ�� 

�ا فرصة للسالم (عالم واحد �� ظل العقيدة الدي�ية) و�ودون لو �يأت ا��رب ومنازعا�

  ب�ن �ديان أو فرصة التفاق الناس �� عالم الروح.

قال خطيب م��م �� ا��مع ال��و�ستان�� بمدينة نيو�ورك: (إن الدين خليق أن ي�ون 

 
ً
أك�� القوى املوحدة ب�ن �سرة ال�شر�ة. ف�� �عرف بھ قوة إل�ية واحدة وقانونا

 وأسرة واحدة من ب�� ��سا
ً
 واحدا

ً
 من أخالقيا

ً
ن. ولكنھ ع�� نقيض ذلك �ان عامال

أك�� عوامل التفر�ق والتمز�ق ب�ن �ل قبيل، وم�د الغدر لذلك �يرلندي الساذج 

الذي أحزنھ طول ا��صام ب�ن الكن�سة ال�اثوليكية والكن�سة ال��و�ستان�ية فقال: 

 �عد ذلك كما
ً
 لنع�ش معا

ً
ي�ب�� أن  ليت هللا يجعلنا �لنا مالحدة ننكر وجود هللا أصال

  �ع�ش املسيحيون. . . �� سالم!)

إنھ ال �ع�� بالوحدة الدي�ية أن  -�اري ايدسون فوسديك  -وقال �ذا ا��طيب 

 �علم أتباع�ا ما يتعلمھ البوذيون من ديان��م أو من الب�ئة البوذية، 
ً
املسيحية مثال

ذب�ن يحسون ولكنھ يالحظ أن الذين سعدوا �عشرة أناس من البوذي�ن أو املسلم�ن امل�

 من القرابة ب�ن املؤمن�ن ��ذه العقائد الدي�ية، و�رجون صادق الرجاء أن ت�يح 
ً
ش�ئا

  ل�م �ذه القرابة س�يل التعاون ع�� بلوغ الغاية املش��كة ال�� ن�شد�ا أجمع�ن.

وعند ا��طيب أن ا��الفات الدي�ية قد �شأ أك���ا من ا��دل العقيم، و�ضرب لذلك 

 رواه عن لو�د
ً
جورج السيا��� ال��يطا�ي املش�ور بف�ا�اتھ ا��دية وف�ا�اتھ  مثال

ال�زلية ع�� السواء. قال إنھ �ان �سوق سيارتھ �� بالد الغال الشمالية ومعھ صديق 

يتحدث إليھ �� شؤون الديانة، فقال السيا��� الكب��: (إن الكن�سة ال�� أتبع�ا تتمزق 
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��ا تقول إن العماد إنما يحصل باسم �ن ب��اع عنيف ع�� مسألة التعميد، فطائفة م

�ب، وطائفة أخرى تنكر �ذا وتقول: بل يحصل العماد إ�� اسم �ب وال يحصل 

بحرف الباء. وإن�� ال أكتمك أن�� تا�ع إحدى �ات�ن الطائفت�ن وإن�� شديد الغ��ة عل��ا 

  وع�� استعداد للموت من أجل�ا.

  . . طائفة (أمي) أو طائفة الباء! ولكن�� �س�ت أي الطائفت�ن �� ال�� أتبع�ا.

 �� جميع الديانات 
ً
 وفعال

ً
وما رواه لو�د جورج من باب الف�ا�ة �و ا��اصل جدا

 ع�� ���ء أ�سر من �ختالف 
ً
الك��ى. فإن الشيع ال�� تتفرق ف��ا إنما تختلف أحيانا

ب�ن حر�� ا��ر الصغ��ين، ولكنھ اختالف يكفي �ل طائفة من طوائف�ا لتكف�� 

  ائفة �خرى وإرسال�ا مع اللعنة إ�� قرارة ا���يم!الط

وإذا جاز �ذا �� عصر ا��دل فإنھ لغر�ب جد الغرابة �� عصر املشا�دات و�عمال. 

فقد �ان (ال���ان ا��د��) أساس املعرفة �ل�ا سواء �� العلوم أو �� العقائد و�خالق. 

ن منھ اس�بداده املطلق فقد آن فأما وقد أصبح ل�ذا (ال���ان ا��د��) شر�اء ال يقبلو 

��روف ا��ر وما شابھ حروف ا��ر أن تقنع بم�ا��ا �� �جرومية، أو أن �ستغ�� بما 

  �سفك حول�ا من املداد عما �ان �سفك حول�ا من �رواح.

وقد أشار ا��طيب �مر��ي بحل ل�ذه املعضلة ال ي�شر با���� الكث��، ألنھ يرجع 

لقبيل إ�� إباحة التفس�� الدي�� ملن �شاء من قراء الكتب با��الفات ال�� من �ذا ا

املقدسة، ف�لما أتفق خمسة أو ستة ع�� تفس�� جديد ل�لمة من �لمات �نجيل 

خرجوا من كن�س��م وأ�شئوا ل�م كن�سة جديدة ت�ت�� إ�� رئ�س جديد، ح�� عدت 

فون ثم �ذه الكنا�س امل�شعبة بالعشرات و�� ف��ا قول لو�د جورج إ��م يختل

  ي�سون س�ب ا��الف.

وإذ �ان �ذا �و الداء فالعالج الذي يومئ إليھ ا��طيب أن يناط التفس�� بالقادر�ن 

عليھ وال �س�باح ل�ل مست�يح من العامة وأشباه العامة، فينحصر ا��الف إذن �� 

أضيق ا��دود. ولكنھ عالج غ�� جديد �� الديانات، فقد �ان (حق التفس�� ا��صول) 

  �شقاق ومبعث ال��وم ع�� حر�ة التفس��.علة �
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وإنما العالج ا��ديد الذي ير�� أن يفيد فيما �عتقد �و توسيع حق التفس�� ح�� ال 

ي�ون فيھ حرج ع�� أحد وال يوجب من فر�ق أن �عادي الفر�ق �خر �لما عارضھ �� 

ال�لمات تفس��ه. فتوسيع �فق �و خ�� عالج لضيق ا��ظ��ة، وقلة الص�� ع�� فوارق 

وا��روف، وإقامة الدين ع�� �سس العامة �و العاصم للدين من تفت�ت العقائد �� 

الزوايا والسراديب. فل�شمل الدين جميع ا��تلف�ن إذن ماداموا متفق�ن ع�� �يمان 

بقواعد ا��ق وا���� والصالح، وليذ�ب عصر ا��دل الكالمي ليخلفھ عصر الوحدة 

  تفاق العقول �� النظر إ�� حقائق الوجود.الواقعية ال�� تقوم ع�� ا

وقد أحسن ا��طيب �مر��ي �� كالمھ عن الفصل ب�ن الدولة والكن�سة ألنھ يقول إن 

الفصل بي��ما قاعدة أساسية �� ح�ومة �مة �مر�كية، ولكنھ ي�تقده إذا ف�م القول 

  �ا مباح ومطلوب.من معناه أن �عليم �ديان محرم �� املدارس وأن �عليم ���اد ف�

ففي الوقت الذي تدرس فيھ كتب (فرو�د) و�تعلم م��ا النا��� أن الديانات و�م من 

أو�ام العقل الباطن وحيلة من حيل الغر�زة ا���سية، ي�ب�� أن يتفتح عقلھ لسماع 

كالم غ�� �ذا الكالم عن دعاة الروح وس�� القد�س�ن و�ن�ياء، و��ب�� أن يتوازن 

 ع�� تفك��ه ب�ن وج�ا
ً
ت النظر ح�� ال يصبح التح�� إ�� جانب ���اد آفة عقلية شرا

رأس النا��� من التعصب الدي�� الذميم، ومن ضيق العقل �� ناحية �يمان 

  وال�سليم.

و�ذا �لھ ��يح ال يختلف فيھ املنصفون. فم�ما يكن من شأن الدين ف�و تراث 

س �� وسع أحد أن ي�ساه أو إ�سا�ي عر�ق �صول شديد السلطان ع�� العقول، فل�

ي�ناساه �� دور الت�شئة والتعليم. ول�س من العقل نفسھ أن �ستخف بقوة ك�ذه. 

القوة �أ��ا قد خرجت خروج �بد من ميدان ا��ياة ��سانية فإن الذي ير�د أن 

يخرج�ا خروج �بد لم يلبث �و نفسھ ع�� قدم�ن بضع سن�ن!! وقد رأينا امل�شر�ن 

ادية �� روسيا الشيوعية يحنون الرؤوس أمام �ذه القوة و�ف��ون ل�ا بالفلسفة امل

الطر�ق مكر��ن، فإذا �انت �� �ذه التجر�ة ع��ة (عقلية) و (علمية) فع����ا العقلية 

  والعلمية أن قوة الدين حقيقة را��ة ال �ستأصل�ا �ل من ير�د، و�و ال يدري ما ير�د.
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بحث آخر عن موضوع�ن: موضوع  -ملش�ورة �� مجلة �ار�ر ا - و�� مجلة أمر�كية 

إن  -جون مكبارتالند  -التقاليد الدي�ية وموضوع الغر�زة ا���سية، يقول فيھ ال�اتب 

كن�سة الشعب �مر��ي �� �جيال الثالثة �خ��ة قد �غ��ت مدى �عيد، ولكن العقائد 

وال إ�� �عض  الدي�ية والقواعد �خالقية لم يصاحب �ذه التغي�� إ�� أق��� مداه

مداه. فنحن أمر�ك�ن اليوم نحب ال��ود و�فخاذ ألننا �شا�د�ا �لما فتحنا الشرفة أو 

ذ�بنا إ�� الصور املتحركة أو نظرنا إ�� غالف رواية، ولكننا �ستعيذ م��ا �� (الب�ئات 

ا����مة) �أ��ا رجس من عمل الشيطان، فما مص�� �ذه (الثنائية) ال�اذبة �� املع�شة 

  خالق؟و� 

مص���ا تدل عليھ وثائق الزواج والطالق. فقد أحص�ت �سبة الطالق �� أر�عمائة ألف 

وخمس�ن ألف زواج فإذا �� تر�ى ع�� �سع و�سع�ن �� املائة. . . ف�ال تكفي �ذه ال�سبة 

كما �سأل ال�اتب  -إلعادة ا���ر ع�� املوضوعات ا���سية أو عندك أ��ا القارئ 

  ؟عالج جديد -�مر��ي 

  ونقول: بل العالج ا��ديد غ�� �عيد.

فالعالج ا��ديد �� عالم الروح، ولكنھ الروح الرشيد الذي ال ينكر ا��سد كما أنكره 

�قدمون، و�� �ذا امليدان م�سع لدعاة �سالم (الراشدين) الذين يوسعون �فاق 

و��ن حقوق وال يضيقون ا��ناق، ألن �سالم دين �عرف ل��سد حقھ وال يناقض بي��ا 

  الروح.

  

  

  

  مصادفات �� الطر�ق

   

  �عم �� مصادفات �� الطر�ق
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ولكنھ طر�ق التار�خ ال طر�ق املدنية، أو طر�ق الزمان دون طر�ق امل�ان، وقد يحدث �� 

�ذه الطر�ق ما يحدث �� �ل طر�ق من املصادفات واملناقضات، فيع�ش الناس �� �� 

أحياء ال يجمع�ا م�ان. أيذكر القارئ كيف  واحد وال يلتقون، و�لتقون و�م �ع�شون ��

 من الوجوه ال�� �عود النظر إل��ا، 
ً
يتفق لھ أن يق��� السن�ن وال يلقى �� خالل�ا وج�ا

ثم �عرض لھ ف��ة من الزمن فإذا �و �ستقبل ذلك الوجھ أمامھ حيث سار ع�� غ�� 

  موعد وع�� غ�� انتظار؟

يام) خالل �يام املاضيات، فما فتحت ذلك ما حدث �� �� طر�ق التار�خ مع (عمر ا��

 إال أطل منھ (ا��يام) بصفحة من صفحات وج�ھ أو جانب من جوانب نفسھ، 
ً
كتابا

ع�� �عدد املوضوعات وتباعد املناسبات. إذ �ان من تلك الكتب ما أفتحھ للمراجعة 

العاجلة �� مسألة من مسائل التصوف أو مسائل السياسة أو مسائل الفلسفة أو 

 بالشيخ الرئ�س ابن س�نا فما �عمدت لقاء مسائ
ً
ل �دب وما إليھ. وكنت مشغوال

الشيخ مرة إال خراج �� ا��يام �� �عض الطر�ق �أ��م يقيمون من عالم �رواح �� عالم 

 بدعوة واحدة ع�� خالف �داب العصر�ة �� استجابة 
ً
واحد أو �أ��م يحضرون معا

  الدعوات.

(مقاالتھ �ر�ع) عن الفيلسوف ابن س�نا وعن الفل�ي  تحدث العرو��� السمرقندي ��

 �� إقليم واحد وإن 
ً
عمر ا��يام، فروى عن �ل��ما �عاجيب، وكال�ما قد عاش زمنا

  تالحقا بالزمان. . .

 ممن يدينون ��ذا املذ�ب 
ً
وراجعت �عض �قوال �� تنا�� �رواح فرأيت أناسا

ا��يوان و��سان، فانتقال الروح من ال��يب �عممون التنا�� وال يقصرونھ ع�� 

رجل إ�� امرأة أو من رجل إ�� رجل ���، وانتقال�ا من إ�سان إ�� حيوان م��، 

وانتقال�ا من إ�سان إ�� نبات ف��، وانتقال�ا من إ�سان إ�� جماد ر��. . . وما من 

و�و انتقال م��ا كما رأيت إال و�و ع�� قافية ا��اء، دون غ���ا من حروف ألف باء، 

حرف ال يوجد �� معظم اللغات �ور�ية ولغات �مم ع�� �جمال. فكيف �سعف�م 

القافية يا ترى �� تلك �مم إذا احتاجوا إ�� التقسيم وال��ت�ب �� أطوار �ذا �نتقال 
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ال��يب؟ وما بال أ��اب التنا�� يا ترى قد فكروا �� انتقال روح ��سان ولم 

  ن ا��ماد إ�� النبات أو من النبات إ�� ا��يوان؟يفكروا �� انتقال الروح م

إ��م لم يفكروا �� ذلك ولكن فكر فيھ ع�� نحو غ�� �ذا النحو جماعة من شعراء 

(التطور) القديم وم��م جالل الدين الرومي الشاعر الفار��� املش�ور. فعنده كما 

ن �ذا العالم إ�� يقول: (إن ��سان �� بداية أمره قد ظ�ر �� عالم ا��ماد، ثم تر�� م

 
ً
عالم النبات، ثم عاش �نالك ��رة من ال��ر أو عشبھ من العشب ال يذكر ش�ئا

مما �ان فيھ من تلك ا��ال ا��تلفة ب�ن املعادن وا���ارة الصماء، وصعد من طبقة 

النبات إ�� طبقة ا��يوان فلم يبق �� ذاكرتھ أثر للطبقة ال�� �ان ف��ا إال ذلك الشوق 

ھ إ�� �وراق و���ار وال سيما �� إبان الر�يع وازد�ار الر�اض، �أنھ الذي يميل ب

الطفل الذي ��تدي إ�� صدر أمھ من حيث ال يدري سر �ذه ال�داية. . . وشاء هللا �عد 

ذلك أن يرفعھ من زمرة ا��يوان ���م إ�� صورة ��سان ح�� بلغ ما �علمھ من 

�� �ذه ا��ال لع�شتھ �و��، وإنھ لي��ك �� القوة والعقل واملعرفة، وما بھ من ذكر 

  مص��ه �بدي، �ذه الع�شة ال�� �و ف��ا. . .)

ف�ذا انتقال من الر�� إ�� الف�� إ�� امل�� إ�� ال��� ع�� ا�ع�اس �� ترت�ب التنا�� 

  الذي يقول بھ التنا��يون وال يقول بھ الصوفية املتطورون!. . .

ب�ن �ذه الزمرة و�ذه الزمرة �ش�ادة أناس من  وال��يب أن صاحبنا ا��يام قد سلك

الزمرت�ن، فقيل فيھ إنھ من املؤمن�ن بالتنا�� كما قيل فيھ إنھ من املؤمن�ن بارتقاء 

  �رواح �� معراج الكمال إ�� قدس �قداس

زعموا أن ا��كيم �ان يتم��� مع مر�ديھ عند مدرسة ا��كمة والعلوم بمدينة 

جدرا��ا و�نقلون إل��ا الل�ن وا���ارة ع�� ظ�ور ا��م��.  ن�سابور، و�انوا يرمون �عض

فأ�ى حمار م��ا أن يدخل دار املدرسة أي إباء، وحاروا �� دفعھ إ�� الدار و�و مصر 

ع�� الوقوف دون ذلك أشد �صرار، فلما رأى ا��كيم ذلك منھ ت�سم ومال ع�� أذنھ 

!. . . ��مس بأبيات يقول ف��ا: أي �ذا الذي ضل وعاد اليوم 
ً
إ�� م�انھ و�و أضل س�يال
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، و��يتك قد استدارت إ�� موضع الذنب، 
ً
إن أظافرك قد تجمعت فصارت حافرا

  فانتقلت من �مام إ�� الوراء. . .)

قالوا: فما سمع ا��مار �ذه �بيات ح�� عدل عن إبائھ وأسلس قياده ودخل إ�� الدار. 

ذه الطاعة فقال: إن ا��مار �ان وسأل التالميذ أستاذ�م عن سر ذلك �باء وسر �

 ��ذه املدرسة فأ�ى أن يدخل�ا و�و دابة تحمل الل�ن وا���ارة وقد �ان يدخل�ا 
ً
أستاذا

و�و أستاذ يحمل �سفار. . . فلما عرف أننا عرفناه �ان لھ �عض ��س ��ذه املعرفة 

  فأطاع

  وا��م�� وهللا مساك�ن مظاليم

 أولئك الذين تناو 
ً
لوا �ذه القصة فش�وا ف��ا تارة وأث�تو�ا تارة أخرى إنما ا��م�� حقا

لي��موا الرجل بمذ�ب تنا�� �رواح. وتحضر�ي �نا قصة ال��يفة �نجل��ية ال�� 

أعلنت عن معرض ل��م�� يقام �� حديقة �ايد بارك �عد أيام، و�ان موعد املعرض 

 لليوم �ول من ش�ر إبر�ل، ولم يفطن لھ قراء ا
ً
���� إال ساعة أصبحوا املزعوم موافقا

. . . فعلموا أ��م �م ا��م��!
ً
  �� ا��ديقة ولم يروا �نالك حم��ا

وما نخال ا��يام إال قد غلبھ عفر�ت ال��ر �� تلك ال��ظة ف��ر بنفسھ و��ر 

  بمر�ديھ، وقال ل�م إ��م �ل�م يدخلون الدار و�حملون �سفار!!

�ونة وفيھ طوفان من كتب  وشاءت املصادفات أن يصل ال��يد �مر��ي �� �ذه

  ا��يب ال�� طبعت قبل ذلك �� مختلف ���ام بمختلف �ثمان

  وم��ا ر�اعيات ا��يام

و�� ع�� صغر الطبعة قد جمعت الصيغ املتعددة ال�� نقح�ا م��جم الر�اعيات وأعاد 

  تنقيح�ا �� �ل طبعة جديدة من طبعا��ا الكث��ة. . .

�اعيات و�م �ع�شون اليوم ع�� مذ�ب ا��يام، وال جرم يحتفل �مر�كيون بالر 

 �س��ة الشاعر الفيلسوف!
ً
 �س�� (عمر) تيمنا

ً
  و�خرجون مليادين ا��رب قائدا

  فقلت: ا��يام. ا��يام. ا��يام.
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أ�� �ل م�ان �سنح لنا طيف ا��يام �� �ذه �يام؟ وفتحت الصفحة ع�� ر�اعية يقول 

 يلتف بھ 
ً
�ل كيا�ي. . . فدع الصو�� ���ر ما �شاء، ف��ا: (إن الكرم قد أنب�ت عرقا

 يفتح الباب الذي يطرقھ وال يجاب.)
ً
  فإن�� أسبك من معد�ي ا��س�س مفتاحا

وقلبت صفحة أخرى فرأيتھ يقول: (�ذه الكرمة ال�� أنب��ا هللا، من ذا الذي �عاف 

  عص���ا؟ و�ذه العناقيد إن �انت شبكة من الشباك فمن ذا الذي وضع�ا �ناك؟)

صفحة أخرى يقول: (إ�� ال�ون دخلت �املاء الدافق وال أدري ملاذا. ومن ال�ون و�� 

  خرجت �ال�واء ا��افق، ف�ل أدري ملاذا؟. . .)

وم�ما تقلب من صفحة �� الر�اعيات فما تخليك �نا أو �ناك من �عض �ذا املع�� أو 

  �عض ذاك

ح. وصدق قلت وهللا لقد ظلموك يا صاح بالتصوف كما ظلموك ب�نا�� �روا

م��جمك ف��جرالد و�و أدرى ب��جمة نفسك وشعرك من أولئك الرواة واملؤرخ�ن. فما 

�انت خمرتك با��مرة �ل�ية، وما �انت عبارتك باإلشارات ا��فية، ولكنك كما قال 

امل��جم �م�ن كنت تنظم الشعر �� ماء العناقيد، و�ان نظمك �� معناه أك�� من 

  املقال فيما ب�ن قولك وعملك من �تصال شرابك إياه. . . وذلك فصل

وأ��ب ال��ب أن�� فتحت مجموعة من الرسائل الفلسفية البن س�نا وغ��ه فظ�ر �� 

ا��يام ب�ن دف�� تلك الرسائل �سألونھ عن سر الوجود �لھ و�و حائر �� سر وجوده ال 

  �علم ملاذا أقبل �املاء وانصرف �ال�واء

�سوي تلميذ ابن س�نا (عن حكمة ا��الق �� خلق سألھ القا��� �مام أبو نصر ال

 ��سان وت�ليف الناس بالعبادات.)
ً
  العالم خصوصا

 للزوغان. وكيف 
ً
 مقبوال

ً
فحاول الشيخ أن يروغ كعادتھ ولم يجد م�رب أمان، وال عذرا

 ��ة ا��ق، فيلسوف 
ً
يج�ل ما �سألونھ عنھ و�و عند�م وعند أبناء زمنھ جميعا

  ، سيد حكماء املشرق واملغرب، نادرة الزمان؟. . .العالم، نصرة الدين



85 
 

ع�� أن الرجل قد أجاب بما ل�س �عدوه جواب، فرجع إ�� س�ب �سباب و�و واجب 

الوجود: ما من س�ب إال ولھ س�ب إال واجب الوجود فال س�ب لوجوده وال لصفاتھ. . . 

  مستحيل. . .وإال لزم ال�سلسل باألسباب إ�� غ�� ان��اء، و�و �� عقل ��سان 

  والوجود فيض ا��ود �ل��. فلماذا جاد بالوجود ع�� ا��لوقات. . .؟

ا��واب أنھ جاد ألنھ جواد، وال �عليل لصفاتھ كما ال �عليل لذاتھ. ألن التعليل يرجع 

  بنا إ�� س�ب وراء واجب الوجود، وال س�ب �ناك

ود؟ في�ون ا��واب عنھ ثم قال: (فإن قال قائل لم خلق املتضادات املتما�عة �� الوج

أن �مساك عن ا���� الكث�� من ج�ة لزوم شر قليل �و شر كث��، وا��كمة ال�لية 

ا��قة وا��ود الك�� ا��ق أعطيا جميع املوجودات كمال�ا الذا�ي ل�ا من غ�� أن 

يبخس حظ واحد م��ا. إال أ��ا بحسب القرب والبعد متفاوتة �� الشرف. . . ال لبخل 

  عز وجل، بل القتضاء ا��كمة السرمدية ذلك)من ج�ة ا��ق 

  أجل �كذا يقول ا��يام

ملا صدقوا أن  -من فتيان أمر��ا وأور�ا وفتيا��ا  -ولو سمعھ قراؤه املفتونون بر�اعياتھ 

صاح��م �سأل عن �ذا، وال صدقوا إن سئل عنھ أنھ يجيب �غ�� ال�لمة ال�� ت��ص 

  جميع الر�اعيات.

  الناس؟من يدري؟! من يدري أ��ا 

 ب�ن زاعم أنھ ينكر الروح وزاعم أنھ ي�ب��ا لإل�سان وا��يوان �� 
ً
والناس قد ح��وه حقا

  ا��ياة و�عد املمات، وزاعم أنھ �علم سر الوجود �أنھ من أصفياء مبدع الوجود.

وأخ��� ما أخشاه أن�� صرفت ا��كيم الظر�ف ��ذا املقال فال ألقاه كما كنت ألقاه �� 

  م�امن التار�خ. . .! �ل منعطف طر�ق من
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  أصول ال�لمات

   

قرأت �� (الثقافة) الغراء مقاال لل�اتب الفاضل �ستاذ دمحم فر�د أ�ى حديد �عنوان 

  (القواص املذ�ب) قال فيھ:

(و�انت وظيفة القواص �سيطة جدا تت��ص �� أن يقف ذلك املوظف ع�� باب سيده 

سھ الزا�ية املوشاة بالقصب الذ��� الباشا الكب��، أو ا��اكم ا��ليل ال�سا مال�

الالمع. و�حرص ع�� أن ير�ي شوار�ھ ح�� تص�� مثل ا��بال الطو�لة، ثم ي��م�ا برما 

شديدا و�شد�ا باألذ�ان ح�� تص�� مجدولة ترفع طرف��ا �ا��راب، فيصبح منظره 

��ذا م�يبا يقع �� النفوس موقع الر�بة؛ وصارت �ذه الشوارب موضع تفاخر 

  ).القواص�ن

وقد ال��م �ستاذ أبو حديد كتابة ال�لمة �� �فراد وا��مع بالصاد كما رايت، ولعلھ 

الحظ �� ذلك ل����ا ال�� �انت تلفظ ��ا وحروف�ا ال�� �انت تكتب ��ا �� ع�د الدواو�ن 

ال��كية، الن وظيفة (القواص) كما وصف�ا �ستاذ �� الوظيفة ال�� عرفت ب�ن 

مم ال�� شمل��ا دولة ا��الفة العثمانية �� أواخر أيام�ا. فلم املصر��ن وغ���م من � 

يكم (للقواص) عمل غ�� الوقوف ع�� �بواب ولم تزل ال�لمة تق��ن بأ��اب �ذا 

العمل من ال��ك و�رنؤود والشراكسة ح�� حس�ت من �لمات اللغة ال��كية، وكت��ا 

�لمة ع�� التحقيق عر�ية من �عض�م �� أور�ة كما �ان ينطق�ا ال��ك كفاش ولكن ال

بقايا الدولة العباسية، الن القواس�ن �انت طائفة من طوائف ا��ند يحملون 

�قواس كما �ان اسليافون يحملون �سياف، والنبالون يحملون النبال، والرماحون 

يحملون الرماح. ولك يكن عمل القواس �� أول ع�ده مقصورا ع�� الوقوف باألبواب 

املثول ب�ن أيدي �مراء والرؤساء، ولكنھ �ان يتقدم �م�� �� مواكبھ أو  و�ذن لطالب

يخرج ب�ن يديھ �لما خرج للصيد أو �� محافل العرض العسكري ليحمل لھ القوس 
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ال�� يصيد ��ا أو �ستخدم�ا �� الرماية؛ الن �م�� �ان يتقلد سيفھ وال �ع�د �� حملھ 

  .إ�� غ��ه كما يفعل باألقواس والرماح

و�ان قادة ا��ند �� أواخر ع�د الدولة العباسية من ال��ك والديلم فاحتفظوا بمراسم 

�مارة ح�� قامت الدولة العثمانية ونقلت خلفاء املسلم�ن وأمرا��م من قبل�ا �عض 

مشية القواس ب�ن يدي �م�� ووقفتھ ع�� بابھ وقيامھ  مراسم �مارة وا���ابة، وم��ا

أن أغ�� عن حامل البندقية والطبنجة، بل �عد أن اصبح  �عدقواسا �غ�� قواس 

  القواس نفسھ يحمل الطبنجة �� حزامھ، وال �عرف ما القوس وما الرماية بالس�ام.

  و�كذا �ع�ش ال�لمات احيانا، وتف�� الدول و�مارات وما اق��ن ��ا من املعالم و�شياء.

ا �� مجا�ل النقل و�ستعارة. ع�� أن الرجوع بال�لمات إ�� أصول�ا يم��� بنا �عيد

فإننا نذكر القواس والرماح والسياف و�علم أن السياف حامل السيف، وان السيف 

�لمة عر�ية قديمة من ساف مالھ أي �لك كما قال ابن در�د. ولكن �عض �دباء 

ينكرون ع�� ابن در�د �ذا التعسف �� رد ال�لمة إ�� ساف �سيف و�قولون إ��ا يونانية 

من سيفوس ال�� حذف م��ا العرب آخر�ا كما يفعلون بكث�� من أواخر �صل 

ال�لمات وان العرب اخذوا �لمة ا��ر�ة من الع��اني�ن، و�� عند�م من حرب مع�� 

  ا��رب أو ا��راب.

قلت: ال ض�� ع�� العرب أن تنقص من لغ��م �لمة بمع�� السيف فقد �غن��م ع��ا 

خر�ة) واحدة فعند�م ال��راء بل ال��ارى مئات ال�لمات، وال ض�� أن يفقدوا (

  ال�� ال يقدر عل��ا أحد غ�� أبناء �عرب وقحطان.

إال إن ال�لمة ال�� ال يفرط ��ا العرب ولو �ان ل�م من اصل معنا�ا ألوف ال�لمات �� 

�لمة (العقل) ال�� ظن �ب ا�ستاس الكرم�� إ��ا متحولة من الالتي�ية فقال �� مجلتھ 

. . ذكر صاحب تاج العروس س�ب �سمية العقل ��ذا �سم وسر  لغة العرب: (.

اشتقاقھ أو اصل اشتقاقھ من مادة عقل فقال ما �ذا حرفھ: واشتقاقھ من العقل �و 

منع ملنعھ صاحبھ مما ال يليق، أو من املعقل و�و امل��أ اللتجاء صاحبھ إليھ، كذا �� 
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ل اصل معناه املنع ومنھ العقال تحر�ر البن ال�مام. وقال �عض آ�ل �شتقاق: العق

  للبع�� س�� بھ ألنھ يمنع عما يليق. قال:

  وص��نا والص�� مر املذاق -قد عقلنا والعقل أي وثاق 

وقد راجعنا كتب كث��ة �� �ذا املع�� فرأينا أ��ا��ا ال يخرجون عن القول بأحد �ذه 

ل �و الع�ن ألنھ ع�ن �راء. ونحن ال نرى �ذا الرأي، والذي عندنا أن اصل مع�� العق

النفس و�اصر��ا. ثم مات املع�� املادي و�قى املع�� ا��ازي، �ش�د ع�� ذلك أن الالت�ن 

  �سمون العيون والعقل باسم واحد، و�و عقل. .).

كذلك قال �ب ا�ستاس. وقد عقب عليھ �ستاذ روك��� ابن زائد العز�زي معلم 

ديب الب��وتية فقال: (فلو قلنا أن العرب العر�ية ب�لية ترسانتھ بالقدس �� مجلة � 

ملا أ�عدناعن الصواب.  -عقل  -قالوا: ع�ن القلب. ثم نحتوا من ال�لمت�ن �لمة واحدة 

ولو سايرنا ما ذ�بتم إليھ وقلنا أن العقل من عق ل�ان مقبوال، الن العقھ �� ال��قة 

  .املستطيلة �� السماء، و�ل العقل إال وميض النفس وع�ن القلب؟)

ثم راح يقول: (و�قال عق بالس�م إذا رمى بھ نحو السماء وذلك الس�م العقيقة. . . قال 

  ا��و�ري:

  يا ليت�� �� القوام إذ م��وا الل�� -عقوا �س�م ثم قالوا صا��وا 

وذلك الس�م �س�� العقيقة و�و س�م �عتذار، و�انوا يفعلونھ �� ا��ا�لية، فان رجع 

ا أال بالنقود؛ وان رجع نقيا م��وا ��ا�م وصا��وا ع�� الس�م ملطخا بالدم لم يرضو 

  الدية).

قلنا: والعقل براء من �ل �ذه الفروض والتخمينات �� حرفھ ومعناه؛ إذ ي�ب�� قبل أن 

نفرض النقل من الالتي�ية أن نفرض استخدام ال�لمة �� لغ��ا �صلية ��ذا املع��، 

ض خلو اللغة العر�ية مما يقابل�ا، ونفرض خلو اللغة العر�ية مما يقابل�ا، ونفر 

أن  - عقال  -ونفرض الوسيلة ال�� يتم ��ا النقل من طر�ق السماع أو الكتابة، و�س�بعد 

ي�شأ مع�� العقل من مع�� العقال، و�و غ�� �عيد. . . بل �و اقرب ���ء إ�� ذ�ن 

 ب�ن حال�� �نطالق وحالة �عتقال،
ً
  العر�ي الذي يوازن أبدا
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الة �عتقال، و�تحدث عن كبح الش�وات وكظم الغيظ، و�ستع�� ا���ر �نطالق وح

  �� مادة أخرى من ا���ر و�و املنع والتقييد. وصدق املتن�� حيث قال:

  و�عض العقل عقال

وا���ر كما ال يخفي �و العقل، وا���ر كذلك �و املنع، كما �� عقل وعقل بال 

  اختالف.

ن القلب أو نرجع إ�� العقل املأخوذ من ال�لمة فلماذا نرجع إ�� العقل املنحوت من ع�

الالتي�ية و�� لم تطلق ع�� �ذا املع�� قط �� أصل�ا �صيل؟ وملاذا نأ�ى أن ي�ون 

الرجل العاقل �و الرجل الذي يملك زمام نفسھ، فال يندفع مع ��واء والش�وات؟ 

بع��، و��ام وأي ���ء أقرب ش��ا للعقل الزاجر عن ��واء والش�وات من عقال ال

  الفرس، و�ل �ابح عن �ل اندفاع؟

عرضنا ل�ذا التخر�ج �� �عض ا��الس فقال أديب: إذن �ذا الكر��� مأخوذ من ش�� 

  �نجل��ية.

وقال آخر: ال بل �و مأخوذ من كر ومن رسا، ألن ��سان ير��� ع�� الكر��� �عد الكر 

  والتعب.

�افا والالم راء، و�و قر�ب �� وقال آخر: بل �و مأخوذ من جلس، ثم ��فت ا��يم 

مذ�ب الت��يف وقال غ���م: بل �و مأخوذ من الكراسة، لن ��سان يجلس إذا 

  أراد الكتابة ف��ا.

وطال الت��يف وا��ناس ع�� �ذا القياس فلم يبلغ أحد م��م �� �زلة مبلغ ا��ادين 

  �� رد العقل إ�� ع�ن القلب أو إ�� �لمة قديمة �� لغة الالت�ن.

ر حذار من مراجعة �صول �غ�� �صول، وخ�� لنا أن نقنع بالفروع إذا �ان فحذا

  الرجوع إ�� �صل ينقطع بنا �� �ذه املتا�ة �غ�� دليل.

ونحن �� أمان ح�ن نقنع �ن بالرجوع من الصاد إ�� الس�ن �� اسم القواس. فلم يبقى 

  ل�ذه الوظيفة ما يخاف �� اسم وال �� مس�� بحمد هللا.
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  �ن �ل�ام وا��كمةب

   

نقلنا عن ا��ماعة �سالمية �� ال�ور أ��م �عدون حضرة مرزا غالم أحمد القاديا�ي 

مجدد القرن الرا�ع عشر، و�ث�تون أنھ ما اد�� النبوة قط كما قال بكالمھ: (إن�� ال 

أد�� النبوة و�ل ما أدعيھ أن�� محدث، وأن مع�� ا��دث �و الذي �سمع كالم هللا. 

. ما أنا مدع للنبوة، وما مد�� النبوة عندي إال خارج ع�� الدين، وإنما يكذب ع�� كال

  الذين يحسبون�� من أولئك املدع�ن).

وقد شاءت املطبعة أن تضبط (ا��دث) بكسر الدال، وال أدري كيف وقع ذلك، ألن 

سمع ال�لمة ال�� تل��ا تفسر�ا وتمنع أن ت�ون ع�� صيغة أسم الفاعل، إذ �ان الذي �

كالم هللا �و ا��دث بصيغة أسم املفعول. وإنما ا��دث �و الذي يت�لم ول�س �و 

  الذي �سمع الكالم.

ول�ذا أصاب �ستاذ (الس���) ح�ن رد�ا إ�� التطبيع، وأشار إ�� تفس�� ا��دث فقال: 

(جاء �� ا��ديث تفس��ه أ��م املل�مون، واملل�م �و الذي يلقى �� نفسھ ال���ء فيخ�� 

حدسا وفراسة، و�و نوع يختص بھ هللا من عباده الذين اصطفى مثل عمر، �أ��م  -بھ 

  حدثوا ����ء فقالوا. . .)

ولكن املسألة ك��ت �عد ذلك، ألن املراد أن ي�ون �ناك خطأ ي�سب إ�� العقاد ع�� ما 

يظ�ر. فكتب �ستاذ الطنطاوي يقول (إن الس��� لم ي��� ا��طأ �� تفس�� العقاد. 

ذكر أن ا��دث �و الذي �سمع كالم هللا. مع أن الذي قالوه �� ا��دث أنھ  . . فقد

  املل�م. . .)
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ثم ك��ت مرة أخرى فقال �اتب بتوقيع منصف يخاطب �ستاذ الطنطاوي: (لو أعاد 

�ستاذ الطنطاوي قراءة ما كتبھ الس��� لوجده قد ��� ال�لمة وتفس���ا بما نقلھ 

  ��. . .)عن كتاب ال��اية البن �ث

  ف��بت ل�ذا الت��يح �� غ�� موضع للت��يح.

و��بت ل�سمية �ذا الت��يح ت��يحا لتفس��ي أنا، مع أن�� أروي عن القاديا�ي 

  فيما أقول.

فت��يح التفس�� �لمتان اث�تان ل�س ف��ما حرف واحد ��يح؛ ألنھ ال تفس�� �� أوال 

وجب للت��يح ع�� وجھ من �� تلك ال�لمة املنقولة، وألنھ ال ت��يح �ناك وال م

  الوجوه.

  وملاذا يخطئ الذي يقول إن ا��دث بفتح الدال �و الذي �سمع كالم هللا؟

إن ا��دث لغة �و الذي تتحدث إليھ، ول�س �ذا �و املع�� املقصود بال�لمة �� 

ا��ديث امل�سوب إ�� الن�� عليھ السالم، إذ لو �ان �ذا �و املع�� املقصود ��ا ل�ان �ل 

ن من خلق هللا محدثا �غ�� است�ناء. ولم يكن ذلك شأن عمر بن ا��طاب وحده إ�سا

أو شأن أمثالھ من املل�م�ن. فما من أحد إال وقد تحدث إليھ أحد ف�و محدث ��ذا 

  املع�� (اللغوي) الذي ال تمي�� فيھ.

فا��دث املقصود إذن �و الذي �ستمع حديثا من غ�� الناس أو �ستمع حديثا من 

غيب. و�ل حديثا من عالم الغيب ف�و إما حديث من و�� هللا ومالئكتھ أو عالم ال

حديث من و�� إبل�س وشياطينھ. وال تحتمل ال�لمة مع�� غ�� �ذين املعني�ن، بل ال 

تحتمل إال مع�� واحدا ح�ن ي�ون املوصوف رجال من القد�س�ن وطالب القداسة، 

هللا، وال فرق ب�ن القول ��ذا أو القول  و�و �ستماع إ�� و�� هللا، أو تلقي �ل�ام من

  بذاك.

  فأين �و الت��يح إذن �� التفس�� �ائنا من �ان صاحب الكالم املفسر؟

وملاذا قال الن�� عليھ السالم (محدث) ولم يقل (مل�م) إذا �ان من ا��طأ أن نقول إن 

  ا��دث �و الذي يتلقى ا��ديث من عالم الغيب!
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�� املقال نفسھ ألن�� ختمتھ بت��يص كالم القاديا�ي حيث ع�� أن�� لم أ���� �ل�ام 

يقول: (إن �ل�ام درجات تبدأ با��دس الصادق وت�ت�� �ع�ن اليق�ن و�و أع�� مراتب 

املل�م�ن، وأنھ من ا��طأ أن نخلط ب�ن �ل�ام الف�� و�ل�ام الدي��، ألن �ل�ام الف�� 

ال إن اللص و�و يحاول سرقة امل�ان قد ي�ون �� الشر كما ي�ون �� ا����، وقد يق

لت�س�� السرقة ثم لت�س�� ال�رب من ا��راس، ول�س �ذا  -سنحت لھ خاطرة مل�مة 

من �ل�ام الر�ا�ي �� ���ء، وإنما ي�ون إل�ام هللا �� س�يل ا��قائق العليا والكشف عن 

��لة يرتقي �سرار الروحية، والنفاذ إ�� لباب ا��لق و�واطن ا��كمة �ل�ية، و�ذه م

  إل��ا طالب الوصول إ�� هللا، وم��م م��زا أحمد القاديا�ي �� رأيھ وآراء مر�ديھ؟)

فإذا �انت مادة (حدث) ال تقبل تفس��ا �� املصط�� املقصود غ�� سماع ا��ديث من 

عالم الغيب، و�ان �ل�ام من املعا�ي ال�� ذكرنا�ا �� �ذا السياق، فأين موضع 

التن�يھ مرة �عد مرة إ�� الت��يح؟ و�ل حصل أو لم يحصل الت��يح، وأين موضع 

  وال يزال �� حاجة إ�� تحصيل؟

إن (ا��دث) بفتح الدال ال تحتمل مع�� واحدا ح�ن يوصف ��ا الرجل الصا�� غ�� 

سماع ا��ديث من و�� هللا، وإنما �ل�ام �و تفس�� ل�ذا ا��ديث ول�س �و 

 -قى إشارة من هللا أو من عالم الغيب، وم�� �انت فل�س �ل�ام إال أن تتل -بالت��يح، 

املادة مادة (ا��ديث) فاإلشارة املقصودة �� ا��ديث أو ما فيھ مع�� ا��ديث، وإال 

  ل�انت التخطئة الستخدام ال�لمة �� �ذا املوضع ول�ست للتفس�� والتوضيح.

بد هللا ومن طرائف �ذه الت��يحات (ت��يحھ) أخرى وقعنا عل��ا �� رسالة عن (ع

  فكري) لألستاذ دمحم عبد الغ�� حسن وصلت إ�� منذ أسابيع.

فنحن �عتقد أن عبد هللا فكري باشا رحمھ هللا �ان من أنبغ كتاب الدواو�ن �� عصره، 

وقد كت�نا عن �ذه املدرسة �� مقاالتنا عن شعراء القرن التاسع عشر، فقلنا إن 

ن ثم قلنا: (إن الذين بلغوا م��م ج�ارة أشياع تلك املدرسة �انوا �� تلك الف��ة كث��ي

الشأن قليلون ونر�د ج�ارة الشأن �� املنصب كما نر�د�ا �� �دب، فإن قليال من 
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الديواني�ن من ضارع عبد هللا باشا فكري �� ��ة اللغة، و�راعة ال��كيب، وسالمة 

  الف�م والتفك��)

و (أن قصائده �� ا��كمة ��  أما الشعر فرأينا �� الرجل أنھ لم يكن من كبار الشعراء

ألصق بوصايا املتأخر�ن ونصائح�م م��ا با��كم املطبوعة ال�� �انت تتخلل قصائد 

الشعراء عفوا �� أدب ا��ا�لية وا��ضرمة وفحول القرن الثالث والقرن الرا�ع. ف�� 

�ة بكالم املعلم�ن أشبھ م��ا بكالم الشعراء، و�وصايا �باء ا��نك�ن أشبھ م��ا با���

  املطبوعة ال�� �ع�� ع��ا قرائح أ�ل الفنون، ومن ذلك قصيدتھ الرائية ال�� يقول ف��ا:

  إذا نام غر �� د�� الليل ... فاس�ر وقم للمعا�� والعوا�� وشمر

ثم قلنا: (ف�ذه وأشبا��ا نصائح معلم ول�ست و�� شاعر، وال �عرف ب�ن كبار الشعراء 

  وجعل�ا من أغراض فنھ)�� العالم �لھ واحدا صرف إل��ا شعره 

و�ذا كالم �� رأي �ستاذ عبد الغ�� يحتاج إ�� ت��يح ألنھ لم يف�مھ ولم يحاول 

  ف�مھ، بل حاول ت��يحھ لي�ون من امل����ن وال ي�ون من الفا�م�ن.

ف�و (أوال) �سأل مس��وال: (ما دخل كبار الشعراء �� العالم �لھ �� ميدان �و �شعراء 

ول (لقد نظم كث�� من شعراء العر�ية مثل �ذه القصيدة العر�ية أشبھ؟) ثم يق

الفكر�ة �� عصور مختلفة فما حط من شاعر���م. ولقد أوردت أبياتا من قصيدة ابن 

سعيد املغر�ي تزكية لقضية أرى من ا��ق أن أدافع ع��ا. فإذا احتج محتج أن املغر�ي 

 بن من شعراء العصور املتأخرة �س�يا، فإن ا��واب عندنا حاضر 
ً
عتيد، و�و أن �شارا

برد من شعراء القرن الثا�ي ترك لنا أبياتا �� املواعظ وا��كم ف��ا كث�� من و�� 

  الشاعر).

و�و (ثانيا) يقول لي��� ال ليف�م (إن ا��كمة سواء ل�ست ثوب النصيحة واملوعظة 

أو ثوب ا��كمة املطبوعة ل�س من الضروري أن ت�ون وحيا شعر�ا. ولقد فرق النقاد 

قديما ب�ن الشاعر وا��كيم ح�� قالوا إن املتن�� وأبا تمام حكيمان والشاعر البح��ي. 

فاملقابلة ب�ن نصائح املعلم وو�� الشاعر �� مقابلة �� غ�� موضع�ا وال با��ا. وقد 

  ي�ون املع��ض ع�� حق لو أنھ قابل ب�ن نصائح املعلم وحكمة ا��كيم).
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  �كذا قلنا م�ّ���ن بفتح ا��اء.

  ا قال السيد عبد الغ�� بكسر ا��اء.و�كذ

و�ؤخذ من �ذا وذاك بالبدا�ة أن الت��يح أ�سر من الف�م ال��يح بكث��، وأن 

السيد عبد الغ�� يفضل (أن ي���) ع�� (أن يف�م) وال جناح عليھ �� تفضيالتھ 

وت��يحاتھ، ألن ��سان معذور �� �ذه الدنيا إذا �و عدل عن جانب العناء إ�� 

  خاء.جانب الر 

ومن ثم وجب عليھ أن ي��� بكسر ا��اء ووجب علينا أن ن��� بفتح ا��اء ألنھ ال 

شأن لكبار الشعراء �� الدنيا بتحقيق امللكة الشعر�ة وتمحيص �داب العر�ية؛ فإن 

  كبار الشعراء ���ء، و�داب الشعر�ة ���ء آخر ال يتصل بھ، وال �ستدل بھ عليھ.

، ووجب علينا أن ن��� بفتح ا��اء إذا أنكرنا ووجب عليھ أن ي��� بكسر ا��اء

ع�� أحد أن ي�ون شاعرا مطبوعا �� أغراض ا��كمة، �عد أن قال �شار بن برد �� تلك 

  �غراض ما قال:

ووجب عليھ أن ي��� بكسر ا��اء، ووجب علينا أن ن��� بفتح ا��اء إذا قلنا إن 

  لتعليم غ�� حكمة ا��كيم.امللكة الشعر�ة غ�� املنظومات ا��كمية ولم نقل إن ا

وقياسا ع�� ذلك قد أصبحنا م����ن نا���ن، فنقول وع�� هللا القبول: إن أشعر 

  الشعراء طرا وأحكم ا��كماء شعرا �و السيد أبو الفتح ع�� بن دمحم ال�س�� حيث قال:

  ز�ادة املرء �� دنياه نقصان ... ور�حھ غ�� محض ا���� فقدان

  ��م ... فطاملا استعبد ��سان إحسانأحسن إ�� الناس �ستعبد قلو 

  أقبل ع�� النفس واستكمل فضائل�ا ... فأنت بالنفس ال با��سم إ�سان

  وحيث قال:

  الد�ر خداعة خلوب ... وصفوه بالقذى مشوب

  وأك�� الناس فاع��ل�م ... قوالب ما ل�ا قلوب

ك الليا�� ... و�رق�ا ا��لب الكذوب   فال �غرنَّ

  . و�� حشا سلم�ا حروبففي قفا أم��ا كروب ..
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وأنھ �ان ين�� �� ا��كمة كما ينظم فال �عوزه القافية وال التحس�ن وإن أعوزتھ 

التفاعيل واملواز�ن. ومن ذاك أنھ قال: (حد العفاف الر��� بالكفاف) وأنھ قال: (من 

سعادة جدك وقوفك عند حدك) وأنھ قال (املنية ت��ك من �منية). وأنھ قال: (من 

أرغم حاسده) وأنھ قال: (إذا بقى ما قاتك فال تأس ع�� ما فاتك) فال  أص�� فاسده

جرم �ان أشعر الشعراء وأحكم ا��كماء، وحق لھ أن يقول �� شمم وإباء وعزة 

  وخيالء:

  يقولون ذكر املرء يح�� ب�سلھ ... ول�س لھ ذكر إذا لم يكن �سل

  لوفقلت ل�م �س�� بدا�ع حكم�� ... فإن فاتنا �سل فإنا ��ا �س

�عم وأصبحنا م����ن نا���ن غ�� فا�م�ن وال متف�م�ن، ألننا رجعنا إ�� الفوائد 

الفكر�ة، فوجدنا ف��ا �ذه النصائح ا��كمية: (و��ب�� للولد أن ال يدخل ا��ل الذي 

ت�ون أمھ واضعة فيھ املأ�والت مثل العسل والسمن والفاك�ة وغ�� ذلك إال بإذ��ا، وال 

م�انھ إال �علم�ا، فأنھ يتعب والدتھ املشفقة اللينة القلب  يمد يده ل���ء يرفعھ من

عندما تطلب ذلك ال���ء وال تجده. فليحذر غاية ا��ذر من �ل ما يؤدي إ�� �ع��ا 

  و�غ�� قل��ا)

فلما رجعنا إ�� الفوائد الفكر�ة ووجدنا ف��ا �ذه النصائح ا��كمية، قلنا �� ملكة 

أل��ا تنظم �� اللغة العر�ية، وال تنظم  شعر�ة ال �عوز�ا غ�� �وزان العروضية

باإلفرنجية �� اللغات �جن�ية، و�لھ عند العرب صابون، كما يقول امل���ون الذين 

ي���ون وال يف�مون، بل �ل قول مليح، إذا ��ز ��سان عن الف�م وقدر ع�� 

  الت��يح.
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  حقوق املناقشة

   

  للمناقشة حقوق.

من يناقش طالب املعرفة و�نصاف كما يناقش طالب وال ير�� للمناقشة حق�ا 

ا��زازة و�دعاء، أو يناقش املفيد املستفيد كما يناقش املف��ى الذي يضيع ع�� 

  القراء أوقا��م �� شفاء ضغن ومرضاة غرور.

  فال بد من تفرقة ب�ن املناقشت�ن.

�� سؤالھ ومن حق ال�اتب ع�� نفسھ أال يخاطب ا��لص امل�ذب الذي يصدق النية 

والرد عليھ، كما يخاطب إ�سانا �غمطھ حقھ و�نحلھ ما لم يقلھ و����ء ف�م ما قالھ 

  و�تعا�� عليھ بالباطل و�و منھ �� مرتبة دون مرتبة التلميذ من �ستاذ.

ومن حق القراء ع�� ال�اتب أال �سوي أمام�م ب�ن من يخدم�م �� طلب ا��قيقة، ومن 

  ن��م وال �ع�� �دب والثقافة.يخدم نفسھ �� ش�وة مر�ضة ال �ع

ومن حق �خالق ع�� من يرعا�ا أن يكشف �ذه �مور و�عط��ا ما �و واجب ل�ا من 

  التن�يھ والتعقيب. .

ونرجو أن ي�ون فيما تقدم جواب للسائل �ديب الذي �سألنا عن (يوم �عمنا و�وم 

بالرفق والل�ن، و�جابة  بؤسنا) كما سما�ما و�و �ش�� إ�� أسلو�نا �� �جابة ع�� أناس

ع�� أناس آخر�ن بالشدة والتقر�ع. ونقول لھ إننا لو فعلنا غ�� ذلك لكنا مخطئ�ن، ألن 

الناس ال �سألون جميعا ب�ية واحدة وال لغرض واحد، و��ب�� أن ي�ون ا��واب ع�� 

حسب اختالف �غراض والنيات ونرجو أن ت�ون فيما ي�� أمثلة من املناقشات ال�� 

  م عن سوء الف�م أو سوء النية أو ع��ما معا فال تجاب إال كما ي�ب�� أن تجاب. .تنج
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من ا��قائق �دبية ال�� ال تحتاج إ�� عناء كب�� �� تفصيل�ا أن نظم ا��كم الشا�عة 

و�مثال املتواترة يت�سر ل�ل من يقدر ع�� النظم أو ع�� وزن التفاعيل، وال يدل حتما 

� حكمة فطر�ة، وأن ورود �عض ا��كم �� أشعار الفحول ع�� ملكة شعر�ة وال ع�

املطبوع�ن ال يث�ت لنا أن �ل قائل ينظم�ا �و شاعر مطبوع يضارع أولئك الفحول 

  املطبوع�ن. .

  �ذه من البدائھ ال�� ال تحتاج إ�� عناء. .

 وقد أشرنا إل��ا �� كتابنا عن شعراء مصر و��ئا��م وقلنا �� سياق الكالم ع�� عبد هللا

فكري باشا: (إننا ال �عرف ب�ن كبار الشعراء �� العالم �لھ واحدا صرف إل��ا شعره 

  وجعل�ا من أغراض فنھ).

 ��يح، ألن كبار الشعراء �� العالم معروفون، ول�س نظم ا��كم و�مثال 
ً
و�ذا أيضا

  من �غراض ال�� تتعذر ع�� من دو��م من الشعراء بكث��.

البدا�ة ال ما�ع عندنا أن يج�ل�ا �عض الناس، وأن وع�� م�ان �ذه ا��قيقة من 

ي�شك�وا �� عموم�ا وشمول�ا، ولكن املا�ع عندنا أن �عت�� تقر�رنا ل�ا (جر�مة ��و�ل) 

وإقحام للدعاوى �� غ�� موضع�ا. . . �أننا نزج بأسماء كبار الشعراء �� مقام ال يدعونا 

  !إليھ إال املبا�اة بذكر�م، والظ�ور ��ذه املبا�اة

و�ذا الذي صنعھ السيد عبد الغ�� حسن ح�ن سأل مس��وال: ما دخل كبار الشعراء 

  �� العالم �لھ �� ميدان �و �شعراء العر�ية أشبھ؟).

فإن �ذا �س��وال نفسھ ل�و غاية ما يمكن من �دعاء مع ج�ل الصواب وقلة الرغبة 

  �� الف�م ال��يح.

ف�م قبل أن �ستك�� علينا �ذه العبارة فلو أن السيد عبد الغ�� �لف عقلھ عناء ال

  لف�م أننا لم نذكر ف��ا �لمة واحدة يتأ�ى حذف�ا �غ�� إخالل باملع�� املقصود.

فتحقيق امللكة الشعر�ة ال ي�ون بالرجوع إ�� صغار الشعراء وال أوساط الشعراء، ثم 

ولع �عض �و ال ي�ون بالرجوع إ�� كبار�م �� قطر واحد، ألن التقاليد املوضعية قد ت

الشعراء �� قطر من �قطار بأسلوب ال يرتضيھ �ل شاعر كب��. وال س�يل إ�� التحقق 
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من امللكة املطبوعة إال إذا عرضنا�ا ع�� (كبار الشعراء �� العالم �لھ) وعرفنا حظ�ا 

  م��م أو حظ�م م��ا، فتعرف �ل �� عرض �� شعر�م أو �� أصل صميم.

خل �� �ذه املسألة ولم نقحم�م نحن ثمة لغ�� فللشعراء الكبار �� العالم �لھ د

مناسبة وال داللة. وإذا �ان السيد عبد الغ�� يف�م أننا نت�لم فيما ال �علم ح�ن نت�لم 

عن كبار الشعراء �� العالم �لھ فل�س لھ علينا حق ا��مد وال�س�يح، وال حق �طراء 

  واملديح!

�التھ سيد آخر من ب��وت يد�� وأغرب من السيد عبد الغ�� حسن �� ت��يحاتھ و��و 

(عمر فروخ). . . ولعلھ من أ��اب العلم و�دب بالرخص (�مر��انية) أو 

  (الفر�سيو�ة) ال�� ابت�� ��ا الشرق العر�ي �� الزمن �خ��.

وصلت إلينا ل�ذا الفروخ رسالة عن ابن الرومي يقول �� مقدم��ا: (قال سليمان 

يھ ��ة من كن�تھ إ�� جرثومة أصلھ أو عرفانھ، �انت ال�ستا�ي: و�أ�ي بابن الرومي وف

تحملھ ع�� تحدي �وم��وس �� كث�� من أساليبھ ومعانيھ و�شب��اتھ. وقرأ عباس 

و�عض  302 -  263محمود العقاد �ذا فب�� عليھ فصال تاما من كتابھ ابن الرومي 

  فصل. . .)

التو�يخات فقال: (لقد ثم تناول �ذا الفروخ قلمھ �حمر وتفضل بتوز�ع الدرجات و 

غفل ال�ستانيان والعقاد عن طبيعة �جتماع وفا��ما كث�� من حقائق التار�خ وأسس 

�دب. إن الوراثة العرقية أو وراثة الدم تؤثر �� �ستعداد العام أو �� الذ�اء الفطري 

. ثم إن و�� الصفات ا��سمانية، ولك��ا ال تؤثر �� اتجاه التفك�� وال �� �نتاج �د�ي

ابن الرومي �شأ �� ب�ئة عر�ية يج�ل اللغة اليونانية وكذلك أبوه، ولم يكن من س�يل 

التصالھ باألدب اليونا�ي القديم أو املتأخر، وأن عبقر�ة ابن الرومي لم تت�ون إال كما 

  تت�ون �ل عبقر�ة غ���ا من عوامل �� الب�ئة وعناصر ال��صية. . .)

لم ع�� رؤوسنا وراح ��ز�ا و�قول (إن �عض املتأدب�ن ثم رفع �ذا الغر مقرعة املع

عندنا تأخذ�م حمية ��شاء فيندفعون �� كتابة خيالية، من غ�� تحقيق أو ا�تمام 

  بما كتبھ العلماء والباحثون. . .)
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  ف�ل علم القارئ إذن ماذا نحن وماذا �ذا الفروخ ا���ول؟

أن تخطئ ف��عمنا من �دباء!! و�و �ذا الفروخ ا���ول معلمنا نحن املتأدب�ن، وحذار 

ي���ع الديوانية و��بخ�� الفطحلية، و���ب ل�ؤالء التالميذ الذين �سودون الصفحات 

باإل�شاء، وال يفق�ون ما قالھ العلماء، وال �عرضون عليھ كت��م ليوزع عل��ا ا��مراء 

  وا��ضراء، من درجات الت��يح و�مالء.

  دب�ن، فأدبنا �ذا الفروخ ع�� �ذا ا��طأ املب�ن؟وما الذي أخطأنا فيھ نحن املتأ

أخطأنا ألنھ اف��ى علينا، وألن الذي قلناه نقيض ما �سبھ إلينا. وال��يب أنھ يذكر 

  الصفحات، و�ذا الذي قلناه �� تلك الصفحات:

قلنا: (ر�ما �ان القول بأن ابن الرومي رجل حساس متوفز �عصاب مل�� املزاج �شأ �� 

فأجابتھ وأجا��ا، وأخذت منھ وأخذ م��ا. . . أقل �� ال��ب من تفس�� حضارة زا�ية 

عبقر�تھ بأ��ا عبقر�ة يونانية ع�� اعتبار أ��ا موروثة عن آبائھ اليونان. إذ من �م آباؤه 

اليونان؟ ال ندري أ�م من إغر�ق ا��زر، أم من إغر�ق البالد املعروفة باسم اليونان، 

�انت تدور ا��رب ف��ا وحول�ا ب�ن املسلم�ن ودولة  أم من إغر�ق آسيا الصغرى ال��

الروم. ومن الصعب الذي يحتاج إ�� التفس�� أن نقول إن �ؤالء �غر�ق جميعا سليقة 

واحدة وأمة واحدة وعنصر واحد ينحدر منھ الرجل و��تقل إ�� ب�ئة أخرى و�نجب 

بقر�ة الفنية ال�� �بناء �� بي�تھ ا��ديدة فيجتمع ف��م �ل ما تفرق من خصائص الع

�س�� �ن بالعبقر�ة اليونانية. ثم نحن ال �علم أن �غر�ق �� قديم ع�د�م �انوا 

عنصرا واحدا ي�ت�� إ�� ساللة واحدة، ألن ام��اج ��ساب بي��م و��ن �سيو��ن ثابت 

ال شك فيھ، ألن ام��اج ��ساب بي��م و��ن �سيو��ن ثابت ال شك فيھ، واقتباس�م 

قائد �سيو��ن وفنو��م ولغا��م ثابت كذلك أقطع ثبوت. . . وال يمكن أن نجزم من ع

برأي �� وراثة الفطرة الفنية وال سيما الفطرة �� الشعب �لھ ح�� لو عرفنا �صل 

الذي تحدر منھ ابن الرومي ب�ن أصول اليونان الكث��ة. فقد �ان �� بالد اليونان نفس�ا 

�ي ا��اط�ن بالب�ئة اليونانية �� جميع ظوا�ر�ا و�واط��ا، ألوف من أبناء الشعب اليونا

فلم ي�بغ م��م �� عصر ابن الرومي شاعر مثلھ وال نبغ م��م �� العصور السابقة ال�� 
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أز�رت ف��ا آدا��م وفنو��م شاعر من طرازه �� جميع خصائصھ ومل�اتھ. فلو أننا نقلنا 

�ي ل�ان فذا �� أد��م كما �ان فذا �� أدبنا. ابن الرومي من �دب العر�ي إ�� �دب اليونا

. . ولو أننا بحثنا مز�ة أصيلة �� الفطرة اليونانية ت�تقل مع الدم و�سرى �� خالل 

الت�و�ن ألعيانا أوال أن نحصر �ذه الفطرة، ثم أعيانا �عد ذلك أن نحصر �ذه املز�ة. 

ة، ولكننا نصف�ا �� فنحن ال نفسر عبقر�ة الشاعر ح�ن �سم��ا بالعبقر�ة اليوناني

�لمات موجزة وصفا يقر��ا إ�� �ذ�ان، و�طبع�ا ��ذا الطا�ع املعروف عند املطلع�ن 

  ع�� �داب. . .)

فالعبقر�ة اليونانية ال�� نطلق�ا ع�� ابن الرومي �� إذن صفة أدبية فنية لم نجزم 

��ا مما ال يجوز بموقع�ا من الوراثة العرقية، وال أ�ملنا �شارة إ�� �ذه الوراثة أل

إ�مالھ، فكيف قولنا الفروخ ذلك الكالم �� تلك الصفحات و�ذا ما قلناه �� تلك 

  الصفحات؟

�ذا ما قلناه �� كتاب قرأه �لوف ولم نقلھ �� �لمة شفو�ة أو مقال غ�� معروف، 

و�كذا اف��ى علينا ذلك الفروخ بما ش�ت السمھ من تقديم أو تأخ�� �� ا��روف. 

ملثل �ذا؟ أيناقش مناقشة �كفاء؟ أيخاطب خطاب العلماء والفضالء؟ فماذا يقال 

كال، بل ذلك خليق أن ينخع نخعا من تلك ا��لسة الفطحلية وتلك ا��بوة الديوانية، 

ثم ت��ع من يده العصا ال�� ��ز�ا �ز املعلم ع�� رؤوس معلميھ ليحس ��ا فوق رأسھ 

ية التواضع ح�ن �سمح ألستاذتك أن و�قال لھ بحق: إن العقاد يا �ذا ليتواضع غا

يجلسوا ب�ن يديھ جلسة التلميذ املستفيد. فتأدب أ��ا املسك�ن، ألنك ال من �دباء وال 

  من املتأدب�ن.

ومخلوق آخر �س�� املشنوق، �ش�و ا��اعة وال طعام ��نوق! و�تحدث عن (ا��اعة 

  وال يقال �� السوق. . .�دبية �� مجلة �ديب. . . و�و حديث ال يقال �� مجلة، 

قال: (وإذا �عباس محمود العقاد ي��ك ابن الرومي ون�شھ والعبقر�ات ليكتب �� �ل 

  موضوع. كخادمة امل��ل ال�� تص�� ��ميع الغرف. . .)
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فالعقاد ملوم إذا كتب �� موضوع واحد، والعقاد ملوم إذا كتب �� أك�� من موضوع، 

تب عن أ�ي الش�داء وعن با�ون وعن أثر العرب والعقاد مكذوب عليھ ألنھ ال يزال يك

�� ا��ضارة �ور�ية، وعن �ذه ال��رة، وعن غ�� �ذا وذاك، ولكن ي�ب�� أن يالم 

والسالم، وأن يطلب منھ إطعام من ال يقبل الطعام، وأن يفك ا��بال عن ا��لوق 

  و�قدام، ليأ�ل املشنوق و�م��� من ���ز عن القيام.

  ما �كذا ت�ون �شباه. ال يا عبد هللا. . .

ل�س العقاد خادمة، �� �ل غرفة حائمة، بل �و سيد �� �عمة دائمة، لھ �� �ل غرفة 

مائدة، وع�� �ل مائدة حلوق طاعمة. . . ولكنھ ال يفتح حلوق املشانيق، أل��ا حلوق 

  صائمة، ل�س ل�ا �� القائمة حساب وال ل�ا �� ا��ساب قائمة.

  �� من الالئمة؟. . .و�كذا يكتب ل�ؤالء. . . فع
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  مراجعة ديمقراطية

   

معرفة ا��اضر ع�� ضوء املا��� كمعرفة املا��� ع�� ضوء ا��اضر: كال�ما وسيلة 

  من وسائل املعرفة ال��يحة �عد املقابلة ب�ن ا��االت ا��تلفة

حتالل، ومنذ أيام رجعنا إ�� وثائق ا��ركة الدستور�ة وا��ركة �ستقاللية ع�� ع�د � 

أل��ما مدار القضية املصر�ة، و�� �ن �� دور الفصل والتقر�ر. فوقفنا ع�� نبذ من 

طرائف التار�خ القر�ب تدلنا ع�� ما نحن فيھ وما كنا فيھ، وتحتاج إ�� �عض التوضيح 

  من طر�ق التعقيب

فقال عن  �1906ان لورد كرومر يت�لم عن املطالب الوطنية �� تقر�ره عن سنة 

ا��زب الوط��: (. . . ف�مت إنھ يطلب إ�شاء مجلس ش�يھ بمجلس النواب  مطالب

ال��يطا�ي. وال أدري �ل �ان يطلب حصر السلطة �ل�ا �� مجلس واحد، أو إ�شاء 

مجلس ثان بمثابة مجلس الشيوخ �� فر�سا، أو مجلس �عيان �� إنجل��ا، وال أدري 

�سن القوان�ن لس�ان القطر  كذلك �ل �ان يقصد إن ذلك ا��لس النيا�ي املصري 

املصري �ل�م بال فرق وال تمي��، أو �س��ا لرعايا ا���ومة ا��لية وحد�م دون غ���م. . 

. فلع�� ال أخطئ إذا قلت أن ذلك ا��زب يطلب أوال أن ت�ون الوزارة مسئولة لذلك 

ا��لس، وأن يتوقف وجود�ا ع�� بقاء أك��يتھ مع�ا، وثانيا أن ت�ون للمجلس 

يطرة التامة ع�� مالية البالد كما �� ا��ال �� ا��الس ال�� ي�تخب أعضاؤ�ا �� الس

  بالد �نجل�� و�� غ���ا من البلدان �ور�ية)

ثم قال: (فلو قبل طلبھ �ول ألف��� إ�� الفو��� بال مبالغة، ألنھ يث�� الدسا�س ع�� 

نا��ا �� طول البالد اختالف أنواع�ا، و�عيد القوة إ�� الرشوة ال�� �انت ضار�ة إط

وعرض�ا، وال تزال إ�� يومنا �ذا تموت موتا بطيئا جدا، وال يبعد إنھ �عيد أسوأ مساوئ 
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ا���ومة ال��صية تحت ستار ا��الس ا��رة الشور�ة. ولو قبل طلبھ الثا�ي وتو�� 

  ا��لس مراقبة املالية، ألف��� ذلك باألمة إ�� �فالس ال محالة. . .)

  كرومر يقول قبل أر�ع�ن سنة �� إبان سيطرة �حتالل�كذا �ان لورد 

وم�ما يكن الظن بالباعث لھ ع�� �ذا الرأي سواء اعتقده أو غلبت عليھ املص��ة 

السياسية فيھ، فقد �انت الرقابة ال��ملانية �� الشرط الذي اش��ط �نجل�� عندما 

بخمس عشرة  ، أي �عد تقر�ر كرومر1922سلموا ببعض ا��قوق الوطنية �� سنة 

سنة. فلم ي�شاءموا با��ياة النيابية املصر�ة يومئذ كما �شاءموا ��ا قبل تلك الف��ة، 

  ولم يج�لوا ما ف��ا من الضمان أيا �ان غرض�م املقصود من ذلك الضمان

ومضت بضع وعشرون سنة ع�� حياة نيابية متقطعة، فلم بفض �مر إ�� �فالس �� 

، بل زادت موارد ا���ومة ثالث أضعاف، و�شأت لألمة ثروة ا���ومة أو ثروة �مة

  موارد صناعية وتجار�ة لم تكن معروفة عند كتابة ذلك التقر�ر

وعزل لورد كرومر �عد كتابة �ذا التقر�ر بأقل من عام واحد، فخلفھ س�� الدون 

غورست، وكتب عن �نتخابات املصر�ة ال�� حدثت �� أول ع�ده فقال: (تمت 

�لس شورى القوان�ن وا��معية العمومية �� آخر السنة املاضية. وملا �نتخابات �

 إ�� إدخال ش�ل من أش�ال ا��كم النيا�ي إ�� �ذه 
ً
�انت امليول قد اتج�ت مؤخرا

  البالد، فيحسن �ي أن أروي بالتمام ما يحدث �� �ذه �نتخابات)

بالغ مصري،  134000و�عد أن أوجز القول عن قانون �نتخاب قال: (�� القا�رة 

، وقد بلغ عدد الذين اق��عوا من ب�ن 34000ولكن املقيدة أسماؤ�م �� ال��الت م��م 

 1,  ��1 املائة من الذين قيدوا أسماء�م �� ال��الت، و  4,  4فقط، أي  �500ؤالء 

من مجموع الذين ل�م حق �ق��اع. و�ان عدد املندو��ن الذين اق��عوا �� �نتخاب 

ع�� عدد دوائر القا�رة الن �نتخاب لم يتم �� إحدى  13ط بدال من فق 12الثا�ي 

  الدوائر إذ لم ي���� أحد لالنتخاب).

وم��� �� إحصاءات ك�ذا �حصاء للداللة ع�� قلة إقبال الشعب ع�� �نتخاب ثم 

قال: (ولكن ا��ال ت�بدل م�� دخل �نتخاب �� طوره الثا�ي واجتمع املندو�ون 
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مجلس املدير�ة أو ا��معية العمومية أو مجلس الشورى حسبما  النتخاب أعضاء

 و�نصرف �م املر���ن إ�� اك�ساب 
ً
 عظيما

ً
تدعو ا��ال؛ فإن ��تمام �شتد اشتدادا

  أصوات الناخب�ن، وقل أن يتخلف أحد من املندو��ن عن ا��ضور).

أي الذين يرون أن ثم قال: (فاألحوال ال�� تتم �نتخابات العمومية املصر�ة ف��ا تؤ�د ر 

 عن بلوغ امل��لة ال�� �ستطاع ف��ا إ�شاء ���ء من 
ً
�ذه البالد ال تزال �عيدة جدا

ا��الس النيابية ا��قيقية، وقد يت�سر �شكيل مظا�ر ح�ومة ك�ذه، وإنما �ستحيل 

 فت�ون الن�يجة الوقوع �� أيدي 
ً
 ��يحا

ً
ضمان تمثيل آراء أك��ية �مة تمثيال

ال ��م�م سوى مص����م ف�س�ل عل��م العبث بالنظام ح�� يطابق السياسي�ن الذين 

  أغراض�م).

 أل��ا �� الن�يجة 
ً
ثم ختم �ذا البحث بال�لمة ال�� �ستحق الوقوف لد��ا كث��ا

املستخلصة من جميع �ذه املقدمات إذ يقول: (لست أر�د أن يحمل كالمي ع�� رغب�� 

 �� ا��ط من فائدة �ذين ا��لس�ن �� ش�ل�ما ا
ً
��ا�� أو املعارضة �� ترقي��ما تدر�جيا

ع�� �سبة قيام�ما بتأدية ما أنيط ��ما با��كمة والعقل. فإن �ق��احات ال�� يق��ح�ا 

، وقد ت�سر �� السنوات 
ً
�ذان ا��لسان �انت تقع موقع �عتبار لدى ا���ومة دائما

  لس�يل القو�م. . .).�خ��ة قبول كث�� من اق��احا��ما مما يدل ع�� أ��ما سال�ان ا

 �� تصو�ر عيوب �نتخاب، وال �ان عظيم 
ً
فالس�� الدون غورست لم يكن مقصرا

الرغبة �� الش�ادة ��لس الشورى أو ا��معية العمومية، ولكنھ اع��ف با��قيقة ال�� 

�� خالصة البحث �� �ذا املوضوع، و�� أن ال�يئات النيابية تأ�ي بالفائدة ال�� ال 

  أيا �ان نظام �نتخاب ومبلغ العناية بإعطاء �صوات ب�ن الناخب�ن. �ستغ�� ع��ا

ونحن �علم من التجر�ة أن نظام �نتخاب ذو شأن �� ا��ياة النيابية، ولكننا ال نبالغ 

  �� شأنھ ح�� نحسب إنھ �غ�� تمثيل �مة �� مجالس�ا الدستور�ة.

�عي��ا �لما جرى �نتخاب ع�� فالطبقة ال�� يتألف م��ا مجلس النواب املصري �� �� 

اختالف القوان�ن من الدرجة الواحدة إ�� الدرجت�ن ومن املندو��ن الثالثي�ي�ن إ�� 

 ما بلغ عدد الناخب�ن �� العواصم 
ً
املندو��ن ا��مسي�ي�ن، و�� �� �عي��ا بالغا
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و�قاليم، ألن ألف ناخب يمثلون العناصر املصر�ة كما يمثل�م عشرة آالف أو أك�� 

 ع�� العدد فال يتجاوز ذلك إ�� �ختالف �� 
ً
من عشر آالف، إذ �ان �ختالف مقصورا

تركيب الب�ية �جتماعية أو �عدد املصا�� الطائفية. فمائة ساكن من س�ان املدن 

يمثلون آراء الشعب و�ؤلفون عناصره كما يمثل�م أو يؤلف عناصر�م ألف أو ألفان، 

 ال يمثل أك��ية  ومن أجل �ذا ال ي�� أن يقال أن
ً
قلة الناخب�ن تخرج للبلد مجلسا

�مة كما قال الس�� الدون غورست �� تقر�ره. فإن �لف تكرار (عددي) للمائة ال 

ي��تب عليھ �غي�� �� حقيقة املصا�� وال �� حقيقة الت�و�ن �جتما�� وال �� حقيقة 

ل بز�ادة العدد أو �عديل ال��بية السياسية. فال س�يل إ�� تمثيل أصدق من �ذا التمثي

  �عض الشروط.

أما إذا تبدل ت�و�ن العناصر �جتماعية �� �مة فيومئذ ال �غ�� �لف عن عشرة 

 إلعطاء أصوا��م الن مصا���م ال 
ً
�الف، و�ومئذ يتحرك العشرة �الف جميعا

تحفز  تمثل�ا مصا�� ألف م��م أو ألف�ن، و�ومئذ يتعلق �مر بالبواعث النفسية ال��

الناخب إ�� ��تمام بإعطاء صوتھ ملن يرضاه، وال يتعلق �مر بالنصوص ا��رفية أو 

بالكمية العددية، ألن النصوص ا��رفية ال تخلق ��تمام، وال تخلق املصا�� ال�� 

  تبعث �� النفوس ذلك ��تمام.

وتوسيع �عم إن القوان�ن تحتاج إ�� التعديل ب�ن ا���ن وا���ن لرفع �عض القيود 

�عض ا��قوق، ول�س �ذا الذي ننفيھ وننكره ألنھ بدي�� وا�� ال يقبل النفي 

و�ن�ار، ولكننا نر�د أن نقول إن شأن النصوص والكميات العددية دون ذلك الشأن 

ال��م الذي يبالغ فيھ �عض املعقب�ن ع�� إحصاءات �نتخابات؛ ألن �غي�� 

�لس النيا�ي �� مصر ال من حيث الطبقة وال النصوص كما رأينا لم �غ�� (تركيبة) ا�

من حيث الكفاءة وال من حيث املزايا �جتماعية أو ا��لقية، والن عدد الناخب�ن �غ�� 

فيھ ألف كما �غ�� فيھ عشرة آالف، إذا �ان �ؤالء جميعا ع�� �شابھ �� العناصر 

كما ي��  �جتماعية واملصا�� الطائفية، في�� التمثيل القومي بالعدد القليل

  بالعدد الكث��.
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  تلك �� ع��ة املقابلة ب�ن نظم النيابة �� الع�د ا��اضر ونظم النيابة �� ع�د �حتالل.

 ع�� تقر�ر الواقع �� وصف�ا ح�ن 
ً
أما حركة �ستقالل فقد �ان لورد كرومر حر�صا

��امعة قال: (. . . إذا قلنا أن ا��ركة الوطنية املصر�ة ا��الية ل�ست إال حركة نحو ا

 ح�ن 
ً
�سالمية لم يطابق قولنا الواقع من �ل وجھ) ولعلھ لم يخالف الواقع كث��ا

 بصبغة ا��امعة 
ً
 شديدا

ً
وصف تلك ا��ركة �� أيامھ فقال إ��ا مصبوغة صبغا

�سالمية) ثم عاد فقال: (وإ�ي ع�� الرغم من جميع الظوا�ر ال أزال غ�� مقتنع بأن 

 �� ال�يئة �جتماعية املصر�ة. بل إ�ي واثق  امليل إ�� ا��امعة �سالمية
ً
متأصل كث��ا

إنھ لو �ان املصر�ون �عتقدون إم�ان إخراج �راء املتعلقة بتلك ا��امعة من القوة إ�� 

.(. . .
ً
 سر�عا

ً
 عظيما

ً
  الفعل النقلب الرأي العام عل��ا انقالبا

نظرة مش�ورة من  �ذه التفرقة ب�ن حركة �ستقالل وحركة ا��امعة �سالمية ��

سيا��� إنجل��ي ال يرضيھ إعالن ا��قيقة �� �ذا املوضوع ع�� التخصيص، ولكننا 

ع�� يق�ن أن ا��يل الذي انق��� �عد كتابة التقر�ر الكرومري قد فصل �� �ذه 

 ال يجوز الل�س فيھ. ألنھ قد ابرز حب �ستقالل الوط�� بمعزل عن 
ً
املسألة فصال

ال أن املصري يقبل ا��كم �جن�� من أبناء �ذا الدين العص�ية الدي�ية. فال يق

و�رفضھ من أبناء ذلك الدين وإنما يطلب �ستقالل ألنھ يؤمن بأن مصر للمصر��ن، 

  أيا �انت عقائد �ؤالء املصر��ن.
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  م��زة تولد وتموت. . .!

   

يادون �� بادية �سامع الناس �� العالم العر�ي بقصة (��سان الغزا��) الذي وجھ الص

  الشام منذ أسابيع.

  وال �عيد القصة، ولكننا ���ل �عاجيب ال�� انطوت عل��ا لو ��ت رواي��ا �و��:

�ان �سبق السيارات و�عدو  -و�و طفل �� الثانية عشرة  -و�� أن ذلك ��سان الغزا�� 

�� خمس�ن مع الغزالن �سرعة ثمان�ن ألف م�� �� الساعة، ونزل �عض�م ��ذه السرعة إ

 و�� ل�ست بال���ء القليل؛ أل��ا خمسة أضعاف السرعة ال�� �ستطيع�ا العداء 
ً
ألفا

  الر�ا��� �عد املرانة العلمية و�ج��اد الطو�ل.

و���و�ة �خرى أن �ذا الطفل قد تب�تھ ظبية �� البادية و�ع�دتھ بالرضاع 

بع ا��شف أمھ �� أسراب وا��ضانة ح�� نما وك�� وأصبح ��يم مع�ا �� البادية كما ي�

  الفالة.

وتمت ���و�ة بوصف شف�� الطفل ووصف قدميھ. فإن �عض�م أ�ى إال أن يجعل�ا 

. . . والقدمان 1(حيوانية) �� �ل ���ء. فالشفتان مشقوقتان ال تت�لمان ولكن تبغمان

  أو أشبھ �قدام باألظالف. 2ظلفان

ضافة والتعليق، وأوشكت أسطورة وأسرع الناس إ�� التصديق، وأسرع املعقبون إ�� � 

  �سبوع أو �سبوع�ن أن تفوق �� الغرابة أساط�� املئات و�لوف من السن�ن.

وال ��ب فيما قيل من أن الطفل �ان يأ�ل ا��شا�ش و�عشاب و�ستطي��ا، وأنھ ظل 

 عن الطعام الذي يأ�لھ �دميون. فإن �دمي�ن 
ً
�� املس�شفى الذي نقل إليھ معرضا

                                                 
 مت الغزالة : صوتت إلى ولدھا بصوت لین رقیقتبغ 1
ْلُف  2  الظُّْفُر المشقوق للبقرة والشاةِ والظَّْبي ونحوھا :الّظِ
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 من العشب وا��ضر �� ا��اضرة و�كتفون ��ا عند الضرورة وقد يأ
ً
�لون ألوانا

  �ستطيبو��ا و�كتفون ��ا لغ�� الضرورة.

ولكن ال��ب �ل ال��ب �� تلك السرعة املزعومة، و�� تب�� ا��يوان للطفل ��سا�ي 

 يطول أو يقصر، 
ً
�غ�� إرشاد وتدر�ب. فقد يحدث �ذا بر�اضة ا��يوان عليھ زمنا

نھ ال يحدث �� البادية من حيوان ب�ن قطيع يظل وحده متكفال بالرضاع ب�ن سائر ولك

اخوتھ. فأما إذا �ان القطيع �لھ مش���ا �� الرضاعة ع�� التناوب فذلك أ��ب ما 

  يروى من ضروب الكفالة ا��يوانية باإلجماع.
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  �راء ا��اطفة. . .

   

يادين �دب كما عرفت قديما وحديثا �� ميادين ا��ر�ات ا��اطفة معروفة �� م

  ا��روب.

و�� تن�� �� �ذه امليادين كما تن�� �� تلك امليادين، فل�ست �ناة الزمة �� �ل عمل، 

  ول�س البطء �� التفك�� مطلو�ا من �ل أحد:

  ور�ما فات قوما جل أمر�م ... من التأ�ي و�ان �مر لو ��لوا

  كما قيل بحق وصواب.

��ر�ات ا��اطفة قد ت��زم �� ميادين �دب كما ت��زم �� ميادين القتال، أل��ا ال ولكن ا

  تص�� ل�ل موضع وال ت�تصر ع�� جميع �عداء.

وعي��ا �ك�� �� �راء �دبية أ��ا سر�عة الرواج سر�عة �قناع، وأ��ا تجتذب أل��ا 

 �ستطيعونھ أو ال (ع�� وجھ السرعة) أولئك الذين ينفرون من التمحيص أل��م ال

يجدون لھ م�سعا من الفراغ، فيقبلون �ل ما قيل و�صدقون �� معظم �حوال ما �و 

  حقيق بالتكذيب و�عراض.

ومن �ذه �راء ا��اطفة آراء �عض الناقدين ا��دث�ن �� أدب ال��افة أو فيما يكتبھ 

ديب ال ي�ب�� أن �دباء �� ال��ف وا��الت. فعند �ؤالء الناقدين ا��دث�ن أن � 

يكتب لل��ف وا��الت، وأنھ ال يكتب ف��ا ش�ئا �ستحق أن �ع�ش إ�� غ�� �جل 

املوقوت الذي يقدر ألخبار ال��افة وحوادث اليوم أو الش�ر أو العام ع�� ا�عد 

  �جال.

  و�� �ذا الرأي آفة �راء ا��اطفة جمعاء.
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�لھ، ولكنھ يروج بصوابھ  ف�و ��يح وغ�� ��يح، أو �و ال يقبل �لھ وال يرفض

  وخطئھ عند من (يخطفون) �راء و�قابلون ��لة التفك�� ���لة �صغاء.

ف�ذا الرأي ��يح إذا �انت �لمة (الكتابة) �شمل التفك�� والتجر�ة والدراسة 

  واملراجعة وتدو�ن الكالم ع�� �وراق.

��ا كالمھ ع�� فال�اتب الذي يفكر و�جرب و�درس و�راجع �� الساعة ال�� يدون ف

الورق يخطئ �� حق �دب و�� حق نفسھ وال �ستحق البقاء �عد طي ال��يفة ال�� 

  يكتب ف��ا �ساعات أو أيام.

ولكنھ إذا �ان يودع ال��يفة ثمرة التفك�� ال��يح والتجر�ة الطو�لة والدرس 

جلة أو الدقيق واملراجعة املتوالية، فما �و الفارق ب�ن إيداع �ذه الثمرة �� صفحات م

صفحات كتاب؟ وما �و وجھ ا��طأ �� �عو�د القارئ ال��في أن يطالع املوضوعات 

  املدروسة إ�� جانب املوضوعات العابرة وأحاديث الفضول والسمر الرخيص؟

ال فارق �� �ذه ا��الة ب�ن أدب الكتب أدب ال��افة، وال خطأ �� اق��ان ا��د بال�زل 

  قول القراء (ال��في�ن).ألنھ خ�� من است�ثار ال�زل وحده �ع

  ومن الواجب �نا أن نفرق ب�ن تفك�� وتفك��، و��ن إسراع وإسراع، و��ن ثمرة وثمرة.

فإذا �ان ال�اتب يف�م �� أسبوع ما ل�س يف�مھ ال�اتب �خر �� سنة أو بضع سنوات 

  فل�س �ذا البطيء باملز�ة ا��مودة وال ذلك �سراع بالذنب املعيب.

فضل من العصفور أل��ا س��فاة وال العصفور أ��ز من ول�ست الس��فاة ا

  الس��فاة ألنھ عصفور.

وإنما املعول ع�� (الثمرة) ال ع�� الزمن الذي تصل فيھ �ذه الثمرة إ�� آ�ل��ا. فإذا 

وصلت إل��م �� القطار السر�ع فل�س حتما لزاما عل��م أن يردو�ا إ�� ال�ستان ليحمل�ا 

  إل��م با�ع يم��� ع�� قدميھ!

كذلك ال �عاب �ديب ألنھ يكتب �� املوضوعات ال�ينة أو موضوعات ال��افة ع�� 

اختالف مواعيد�ا، فأما املعول ع�� ما يقول �� موضوعا��ا ال عناو�ن تلك 

املوضوعات، ور�ما كتب �عض�م �� ا��روب العاملية فضاعت �� قراءتھ ال��ظات 
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انت كتابتھ أحق بالقراءة فضال عن الساعات، وكتب �عض�م �� لعب �طفال ف�

  وا��فظ من كتابة ذلك �� حروب �مم وقيام الدوالت أو سقوط الدوالت.

ولم نر من �دباء املعاصر�ن من طرق �ذا البحث فأحسن فيھ كما احسن �ستاذ 

دمحم رو�� فيصل �� مقالھ بمجلة (الفكر) السور�ة ح�ن قال: (. . . أرى مع ذلك أن 

�� تحقيق �لمتھ، وجرى فيما يكتب ع�� م�ل وعناية، وحلل ال��ا�� إذا استأ�ى 

البواعث وتصور النتائج واحب وكره وخاصم �� املثل �ع�� �ان أديبا بأدق ما �� �دب 

من ا��صائص، كما إن �ديب إذا أسرع �� ترك�� صوره وعرض تصو�ره سار إ�� 

  ال��افة و�و ال يدري).

دب وال��افة كما نراه، ولو عاد إلينا ا��احظ و�ذا �و الرأي السديد �� موضوع � 

و�صف�ا�ي وابن س�نا وأدباء العر�ية �قدمون أجمع�ن لرأوه مثلنا بال خالف �� 

ا��ملة أو التفصيل، ألننا ال نحس��م قضوا �� تدو�ن مصنفا��م املرسلة وقتا أطول 

الوقت الطو�ل من الوقت الذي يقضيھ ال��في اليوم �� كتابة مقال، ولك��م قضوا 

  �� ا��مع والتحصيل، ف�ان عل��م �عد ذلك أمر التدو�ن وال���يل.

وع�� ذكر الكتابة املرسلة نذكر �راء (ا��اطفة) ال�� تقال �ذه �يام عن ال��ع 

  وال��سل �� �عض املوضوعات.

فقد تلقف �عض�م كالم الناقدين �� نقد ال��ع فحسب أن ال��ع معيب ع�� �ل 

  لوب قديم ال يطرقھ الكتاب ا��دثون وال يوافق كتابة العصر ا��ديث!حال، وانھ أس

وكنا قد تناولنا �اتبا م��م بال���يف والتفنيد �� عبارات م��وعة، فظن انھ (أديب 

  حديث) ألنھ ال ���ع وأننا أناس جامدون ألننا �ستخدم ال��ع �� �عض العبارات!

والتقر�ر، ونف�م ملاذا �عيبھ الناقدون  ونحن نتعمد ال��ع أحيانا لل��ر�ة أو للتوكيد

فنف�م انھ أسلوب يطرق �� �ذا العصر كما يطرق �� �ل زمان، الن ال��ع ال �عاب 

لذاتھ، ولكنھ �عاب الن املتقيدين بھ ��ملون املع�� �� س�يل القافية أو الفاصلة، 

عر �لھ �� فيعاب عل��م �ذا ��مال، ولو �ان مجرد العناية بالقافية عيبا لعيب الش
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اللغة العر�ية ع�� التخصيص، ألنھ يجمع القافية والوزن معا و�نفرد الكالم املنثور 

  بالقوا�� دون �وزان.

أما إذا اتفق ال��ع واملع�� فلماذا �عاب؟ بل ملاذا ال �ستحسن و�طلب �� الكالم 

املنثور؟ انھ ز�ادة فيھ ول�س بنقص، ومز�ة فيھ ول�س �عيب، ومطلب يراد ول�س 

بمأخذ يجت�ب، ولنا أن نتحدى من ينكره �� �عض عباراتنا أن يمحوه و�رسل الكالم �� 

موضعھ، فإن لم يكن ال��سل �� �ذه ا��الة �و ا��ل باملع�� ف�و ا��ق �� نقده 

  ونحن املبطلون!

ومن �ذه �راء (ا��اطفة) نقد الناقدين (ا��اطف�ن) لوصف الناقة أو وصف 

  ث.ال��راء �� عصرنا ا��دي

عز عل��م أن يف�موا ملاذا عيب �ذا ع�� الشعراء املتقدم�ن فحسبوا انھ منقود ع�� 

  �طالق، وإن آية التحر�م قد نزلت ع�� وصف النوق وال��راوات إ�� أبد �بيد.

ول�س �مر كذاك فإنما �عاب وصف الناقة ع�� ا��ا�اة كما �عاب ا��ا�اة �� وصف 

�عاب ا��ا�اة �� وصف القنبلة الذر�ة، و�ل مخ��ع يأ�ي الطيارة من احدث طراز، وكما 

  �عد القنبلة الذر�ة، ولو أ�ى �عد�ا �عدة قرون.

وا��بال أقدم من الناقة، ف�ل يحرم وصف�ا ع�� الشعراء والكتاب؟ والبحار أقدم من 

ا��بال، ف�ل يحرم وصف�ا ع�� الشعراء والكتاب؟ وال�واكب والشموس أقدم من 

  حار ومن �رض نفس�ا، ف�ل يحرم وصف�ا ع�� الشعراء والكتاب؟ا��بال ومن الب

وال��ب أن تخفى �ذه ا��قيقة الب�نة ع�� أحد ممن يفق�ون الشعر أو ال يفق�ونھ! 

  فكيف خفيت ع�� أولئك النقاد؟

ما نخال�ا خفيت عل��م أال ا��م حسبوا أن الناقة (أداة مواصالت)، ووصف�ا الشعراء 

مواصالت. فال يحسن بالشعراء ا��دث�ن أن ي���وا أدوات �قدمون أل��ا أداة 

  مواصال��م ليصفوا النوق �� ال��راء.

  والناقة ل�ست بأداة مواصالت وكفى، إال إذا �ان راك��ا جّماال وكفى.
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ولك��ا حيوان وراك��ا إ�سان، وشأن ا��يوان و��سان باق �� الشعر و�� �حساس 

  لزمان.والتعب�� عن �حساس إ�� آخر ا

  و�� ��ذه املثابة أحدث من طيارة اليوم وطيارة القرن الثالث�ن وما �عد القرن الثالث�ن.

وكذلك ال��راء وأ�ل ال��راء، وكذلك �ل بقعة من بقاع �رض و�ل مطلع من 

  مطالع السماء.

فالشاعر الذي تروعھ ال��راء وال ينظم ف��ا أعرق �� ا��ا�اة والتقليد من الشعراء 

م�ن، و�ديب الذي يحسب أن الطيارة قد ���ت الناقة وا��واد وسائر املطايا املتقد

  ا��ية ال يحس ا��ياة وال �حياء.

و�ذه �عقيبات تقال، وال بد أن تقال و�عاد ع�� تلك �راء ا��اطفة ال�� تروج ب�ن 

خطاف �راء واملذا�ب �� �ذه �ونة، ولك��ا ل�ست بالتعقيبات ا��اطفة كما يرى 

  القراء.
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  �ذه �� �غالل 

   

املسلمون �� حاجة إ�� جرعات قو�ة من قبيل �ذه ا��رعة ال�� ناول�م إيا�ا صاحب 

  الفضيلة �ستاذ عبد هللا ع�� القصي�� �� كتابھ (�ذه �� �غالل).

 م��م بتحر�م�ا إنما يخرج�م �� �ذا
ً
 ألن الذين ي��مون عن مسا�� ا��ياة اعتقادا

الو�م عامالن ضرور�ان، و�ما عظة ا��وادث وعظة املرشدين، وأحق الناس بإسداء 

�ذه العظة إل��م من ي���ون ل�م الو�م بإسناد من الكتاب والسنة النبو�ة، ومن 

يرشدو��م أل��م متدينون يف�مون الدين ع�� وج�ھ املستقيم، ال أل��م ينكرون �ديان 

ال�� يتقبلون م��ا ا���ة والدليل .والكتاب بحق  فال يلتقون ��م �� أصل من أصول�م

كما وصفھ مؤلفھ الفاضل (ثورة �� ف�م العقل والدين وا��ياة) ألنھ ي��م ع�� سلطان 

غشوم �و سلطان ا���ل، ومعقل حص�ن �و معقل العادة، و��فل مجر �و ��فل 

 الغوغاء وأشباه الغوغاء، ف��فع السيف واملعول �غ�� ر�بة وال �وادة، و�
ً
عتمد سيفا

 �� �ذه الثورة ا��ر�ئة، و�ما سيف اليق�ن ومعول ال���ان. ف�و 
ً
 واحدا

ً
 ومعوال

ً
واحدا

�شن الغارة الشعواء ع�� من يقدسون البال�ة و�وجبون ع�� الناس الكسل باسم 

�ت�ال ع�� هللا، و�حرمون �عليم املرأة وتدر���ا ع�� فرائض �مومة والرعاية 

ثقة ��سان بنفسھ، و�نكرون ا��كمة القديمة والعلم �جتماعية، و�و�نون 

ا��ديث، و�زعمون أن الزمن يتأخر وال ير�� فيھ من أبناء اليوم والغد رجاء يضيفونھ 

وقد اس�ند �� كث�� من معارض النقد ع�� آيات من  إ�� تراث السلف ومآثر املتقدم�ن

يم، ولم يبال بالسمعة الكتاب وأمثلة من س�� �ن�ياء، وأسانيد من املنطق السل
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 يحسبون من 
ً
املوروثة وال باألنصاب املرفوعة وال باأل�اذيب املتواترة، ف�اجم أناسا

�ئمة املقدس�ن عند العامة وأشباه العامة، وذب عن فالسفة غ�� مسلم�ن لم �ش�دوا 

  ع�د �ديان الكتابية مثل أرسطو وأفالطون 

  فلما روى �ذه �بيات:

  ... أفالط قبلك (يا مبلد) من أنت يأرسطو ومن

  ما أنتمو إال الفرا ... ش رأى السراج وقد توقد

 أل�عد
ً
  فدنا فأحرق نفسھ ... ولو ا�تدى رشدا

 (قالو�ا �� مذمة أولئك الرجال الذين حاولوا �� عصور ��يقة أن 
ً
م�د ل�ا قائال

 أن
ً
ي�ون �ؤالء  يضعوا اللبنات �و�� �� ب�يان �ذه ا��ضارة. .). وعقب عل��ا مس�نكرا

الرجال الباحثون (حكم�م حينما أرادوا الدنو من املعرفة ومن العلم حكم الفراش 

  الذي يرى النور املتوقد في�ب عليھ)

 أ��م لم يقصروا عند امتداح ا���الة 
ً
ثم استطرد �عد صفحات فقال: (ومن البالء حقا

. و�نالك قسم كب�� من  يمتدحون ا��نون والبلھ وا��ان�ن. . -بال�ة كثيفة  - بل قاموا 

�ولياء كتبوا �� الطبقات �سمون با��اذيب أو باألولياء ا��اذيب، وقد أورد 

الشعرا�ي �� كتابھ طبقات ألولياء الك��ى أسماء طوائف كث��ة من �ؤالء ا��ذو��ن. 

  وكذلك صنع غ��ه)

د قابل بھ فق - أما الفصل الذي تناول فيھ موضوع املرأة �عنوان: إ�سان �� أم سلعة 

ب�ن أقوال املتطرف�ن �� ا���ر عل��ا وأقوال املتطرف�ن �� تخو�ل�ا حقوق العمل 

 �عدل ب�ن �ؤالء و�ؤالء، ولك�� أحسبھ لو خ�� 
ً
وا��ر�ة، ووقف ب�ن الطرف�ن وسطا

  .بي��ما آلثر �طالق ع�� التكبيل بقيود ا���ر وا��مود

ى إليھ، وع�� �فة ال�� �ش�و ونحن نوافق �ستاذ القصي�� ع�� ال�دف الذي يرم

م��ا، ولكننا نخالفھ �� �عض �راء كما نخالفھ �� �عض العبارات، وال نخص م��ا 

 يلت�س فيھ الرأي و�بدو فيھ الظا�ر ع�� وجھ غ�� وجھ 
ً
 واحدا

ً
بالذكر �نا إال جانبا

. فرب الباطن، أو وج�ھ الذي نطلع عليھ �عد املراجعة واملوازنة ب�ن ا��قائق املتقبلة
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حقيقة تقابل�ا حقيقة أك�� م��ا، ورب ناحية نرا�ا وحد�ا فإذا �� مس�نكرة، ونرا�ا �� 

  .م�ا��ا من مجموعة النوا�� ا��تلفة، فإذا �� الزمة ال غناء ع��ا

�ذا ا��انب الذي نخصھ بالذكر �� �ذا املقام �و كالم �ستاذ ع�� فلسفة التصوف 

فلسفة أ��م اعتقدوا أن الروح وا��سد عاملان إذ يقول: (إن وجھ ا��طأ �� �ذه ال

 إنما ينمو و�ز�و 
ً
 م��ما أيضا

ً
 م��ما حرب لآلخر، وأن كال

ً
مستقالن متعاديان، وأن كال

ع�� حساب �خر. فإذا أ��ن أحد�ما وعذب نما �خر وترعرع وقام بوظيفتھ خ�� 

يمة ال تقف أمام مقام، وإذا أكرم وأر�ح وأجم أصاب �خر بالعكس. . و�ذه فلسفة عق

ا��قائق. فإن الروح م�ما اختلف �� حقيق��ا و�� تفس���ا تز�و وتقوى وتقدر ع�� أداء 

وظيف��ا إذا �� ا��سم وقوى واس��اح، وتضعف وتخبو و���ز عن القيام �عمل�ا إذا 

مرض ا��سم أو �عب أو ���ز. . . و�ذه حقيقة �� اليوم فوق مذا�ب الشك، و�� 

  ادي أن �علم صدق �ذا باملالحظة و�ستقراء. . .).استطاعة الرجل الع

  ونحن نقول إن �ذه حقيقة ال شك ف��ا.

ولكننا نقول إ��ا ل�ست �ل ا��قيقة، أو ل�ست با��قيقة ال�� �ستغ�� عن الرجوع ��ا 

  إ�� جملة ا��قائق �� املل�ات الروحية وا��سدية.

حقيقة أخرى مجسمة ال شك ف��ا. ولعلنا �ست��ل الغاية ال�� نرمي إل��ا باإلشارة إ�� 

 �� ��سان الذي يقبل ع�� ا��سد وحده فيجعلھ أصلب من الفوالذ 
ً
فما القول مثال

وأقدر ع�� حمل �ثقال وجر�ا من الفرس والبع��؟ أيقال إن �ذا ��سان قد زاد قوة 

� الروح بز�ادة قوة ا��سد؟ أيقال إنھ مثل يحتذيھ �ل إ�سان وال يص�ب �مة نقص �

  املل�ات إذا اقتدى بھ �ل فرد من أبنا��ا؟

ال يقال ذلك، وال يقال مع ذلك إنھ مثل ضار وخيم العاقبة ع�� أبناء �مة، بل يقال 

إنھ الزم ومطلوب ومعقول، وأن (القصد ا��يوي) �� تر�ية ��سانية �سمح للر�اضة 

 من �ذا الطراز، و�سمح للر�اضة ال
ً
روحية أن تصطفى البدنية أن تصطفى ل�ا أفرادا

 من طراز آخر، وال �سمح ل�ذه وال لتلك بتعميم حكم�ا ع�� جميع �حاد.
ً
  ل�ا أفرادا
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�ذا (القصد ا��يوي) �و ا��قيقة الك��ى ال�� تقابل تلك ا��قيقة امل�سوطة �� كتاب 

  �ستاذ.

  فاملل�ات ��سانية أك�� وأك�� من أن ينال�ا إ�سان واحد.

  فكيف يمكن أن تنال؟ولك��ا ي�ب�� أن تنال. 

إ��ا ال تنال إال بالتخصيص والتوز�ع، وال يتأ�ى �ذا التخصص أو �ذا التوز�ع إذا 

 ع�� 
ً
 �� التحصيل، وألزمنا �ل أحد أن ت�ون لھ أقساط م��ا جميعا

ً
سو�نا بي��ا جميعا

  حد سواء.

ال وال يقتصر القول �نا ع�� املل�ات العقلية أو الروحية ال�� ال �س�ل إحصاؤ�ا و 

تحصيل�ا، ولكننا �عم بھ �ذه املل�ات ومع�ا مل�ات ا��س وا��سد، و�� محدودة 

  متقار�ة �� جميع الناس.

 عن املل�ات العقلية والروحية  -ف�ذه املل�ات ا��سدية 
ً
قابلة للنمو واملضاعفة  -فضال

  إ�� ا��د الذي ال يخطر لنا ع�� بال وال نصدقھ إال إذا ش�دناه

 أكتع �ستخدم أصا�ع قدمھ ��  وقد رأينا ورأى معنا
ً
ألوف من أبناء �ذا البلد رجال

أشياء ���ز الكث��ون عن صنع�ا بأصا�ع اليدين: يكتب ��ا و�شعل عيدان الثقاب 

و�صنع ��ا الق�وة و�ص��ا �� �قداح و�شر��ا و�دير�ا ع�� ا��اضر�ن، و�سلك ا��يط 

قدم �ل ما يصنع باليم�ن أو �� سم �برة و�خيط الثوب املمزق، و�وشك أن يصنع بال

  بال�سار.

ورأينا ورأى معنا ألوف من �ذا البلد الع�� البليارد �� املسابقات العامة ي�سلمون 

العصا ثم ال ي���و��ا إال �عد مائة وخمس�ن إصابة أو تز�د، ولعل�م ال ي���و��ا إال من 

ر�دون، و�رسلو��ا �عب أو مجاملة لالعب�ن �خر�ن، و�م يوج�ون ��ا �كر إ�� حيث ي

ب�ن خطوط مرسومة ال تدخل �كر �� �عض�ا، وال تحسب اللعبة إذا لم تدخل �� 

�عض�ا �خر. بحيث لو قال لك قائل إن �ؤالء الالعب�ن يجرون �كر �سلك خفي 

  ��از لك أن تصدق ما يقول.
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ورأينا من يقذف با��ر�ة ع�� مسافات فتقع حيث شاء، ورأينا من ينظر �� آثار 

 ب�ن عشرات ولو �عدد وضعھ ب�ن املئات، ورأينا من 
ً
 واحدا

ً
�قدام فيخرج م��ا أثرا

يرمي باأل�شوطة �� ا��بل الطو�ل فيطوق ��ا عنق ��سان أو ا��يوان ع�� مسافة 

  أمتار.

�ذه �� املل�ات ا��سدية ا��دودة، و�ذه �� آماد الكمال الذي تبلغ إليھ بالتخصص 

  واملرانة والتوز�ع.

 أن يكسبوا أعضاء�م ملكة من �ذه املل�ات؟فم
ً
  ا القول إذا حكمنا ع�� الناس جميعا

  إننا نخطئ ��ذا أيما خطأ و�عطل�م بھ عن العمل املفيد.

 ألنھ أتقن ملكة من �ذه املل�ات 
ً
ولكننا نخطئ كذلك �ل ا��طأ إذا عاقبنا إ�سانا

  ا��سدية، ولو جار �� نفسھ ع�� مل�ات أخرى يتق��ا �خرون.

فإذا كنا جاوزنا بالقوى ا��سدية حدود�ا املع�ودة باملرانة والتخصيص فما الظن 

  بالقوى الروحية أو العقلية و�� ال تتقارب �� الناس وال �عرف ا��دود.

وإذا �ان طالب القوة الروحية يجوز ع�� جسده فلماذا نلومھ ونن�� عليھ ونحن ال 

س�يل إتقان لعبة أو تدر�ب عضو أو �عاقب الالعب إذا جار ع�� روحھ أو عقلھ �� 

  تزجية فراغ؟

إذا ملنا من يجور ع�� جسده ألنھ يضر الناس إذا اقتدوا بھ أجمع�ن فمن واجبنا أن 

نلوم �ل ذي ملكة و�ل ذي عمل و�ل ذي ملكة و�ل ذي فن و�ل ذي رأي من �راء. . فما 

  من واحد ب�ن �ؤالء إال و�و يضر الناس إذا اقتدوا بھ أجمع�ن.

مما ال جدال فيھ أن نوازع ا��سد ت��ب الفكر عن �عض ا��قائق �جتماعية و 

 عن ا��قائق ال�ونية املصفاة.
ً
  فضال

ومما ال جدال فيھ أن شواغل الع�ش و�موم �سرة عائق عن �عض مطالب �صالح 

 عن ا��ياة ��سانية الباقية ع�� مر الد�ور.
ً
  �� ا��ياة اليومية، فضال

ھ أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية لھ حق كحق ومما ال جدال في

املصارع، واملالكم، وحامل �ثقال �� استكمال ما �شاء من مل�ات ��سان، ولسنا 
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ع�� حق إذا أخذنا عليھ أنھ جار ع�� جسده أو لذات ع�شھ، ألننا ال نلوم املصارع إذا 

  نقصت فيھ ملكة الفن أو ملكة العلم أو ملكة لروح.

  لو أصبح �ل الناس مصارع�ن لفسد �ل الناس.

  ولكن البد من املصارعة مع �ذا، وال بد من املتفرغ�ن ل�ا إذا أردنا ل�ا البقاء.

ولو أصبح الناس �ل�م متصوف�ن معرض�ن عن شواغل الدنيا لفسدت الدنيا و�طل 

  مع�� ا��ياة ومع�� الز�د �� ا��ياة.

س، وإال قصرنا عن الشأو �ع�� �� مطالب ولكن البد من �ذه ال��عة �� �عض النفو 

الروح، وفقدنا ثمرة (التخصص) أو ثمرة (القصد ا��يوي) الذي ينظم لنا ثروة 

  �رواح وثروة العقول وثروة �بدان.

فنحن ال نفند ا��قيقة ال�� �سط�ا �ستاذ ال�� �سط�ا �ستاذ القصي�� �� كتابھ 

  ا��ريء ع�� الباطل.

قتھ با��قيقة ال�� تواز��ا وتتمم ل�ا مواز���ا ونقول إن �فراط �� ولكننا نقابل حقي

العناية الروحية �اإلفراط �� العناية ا��سدية بالء إذا عم جميع الناس، ولكن البالء 

 أن يبطل ف��م (�ختصاص) ولو �ان 
ً
الذي �و أعظم منھ وأق��� ع�� الناس جميعا

ل�ا �ستفيد من ز�ادة مل�ا��ا، و�� ال تز�د إال �فراط من مستلزماتھ، ألن (��سانية) �

  بنقص �� �عض �حاد املعدودين.
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  لغة عاملية

   

تجدد �� �ذه �يام �شاط الدعاة العاملي�ن إ�� �عميم لغة واحدة ب�ن أمم ا��ضارة، 

ة لغة إضافي -ع�� �قل  - لتصبح �� يوم من �يام لغة النوع ��سا�ي �لھ، أو لتصبح 

، إ�� جانب لغا��م القومية، إذا �عذر �نفاق ع�� لغة 
ً
يتفا�م ��ا أبناء �مم جميعا

  واحدة �غ�� عن جميع اللغات

 وأ�عد ما ت�ون 
ً
و�ذه الدعوة تتجدد �� أيام الدعوة إ�� السالم، و�� أرفع ما ت�ون صوتا

اقب التفرق صدى �� أعقاب ا��روب العاملية؛ ألن الناس �شعرون �� �ذه �وقات �عو 

و�نقسام، و�ستمعون إ�� �ل نصيحة يرجون م��ا منع ا��روب وتقر�ب الشقة ب�ن 

  ب�� ��سان، �� اللغة والعقيدة والعص�ية القومية

ومن تقديرات �ؤالء الدعاة أن التفا�م بلغة واحدة يق��� ع�� س�ب من أسباب سوء 

�� الفتنة و�نفخ �� ن��ان العداوة، التفا�م ب�ن �مم، فال يقع بي��ا �ذا التنافر الذي يث

 �� �لسنة واللغات
ً
 �� القلوب كما تفرقوا شيعا

ً
  و�فرق الناس شيعا

، وال �سل�و��ا �� عداد ا��اولةومن البديھ أ��م يقدرون إم�ان النجاح �� �ذه 

و�شاط�م اليوم أقوى من �شاط�م ��  املستحيالت املمتنعة ع�� جميع ا��اوالت

ية، فقد ش�دوا أمم العالم تجمع مندو���ا �� صعيد واحد، وقد بلغوا السنوات املاض

) بأش�ر اللغات العاملية ��1927 ع�د عصبة �مم املنحلة أن �ع��ف العصبة (سنة 
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 �� البالد العر�ية. فإذا بلغوا �� ع�د �مم  1و�� (�س��انتو)
ً
ال�� سمعنا ع��ا كث��ا

لغة، أو يت�لم أحد�م ��ا و�ف�مھ �عض زمالئھ، ف�� املتحدة أن يت�لم املندو�ون ��ذه ال

خطوة مف��ة �� س�يل التعميم، وقد ت�بع�ا خطوات �ش��ك ف��ا ا���ومات وت�تظم 

  ف��ا الشعوب

فا��الت ال�� �انت تطبع بلغة �س��انتو ثم احتجبت �� السنوات املاضية �عود �ن 

سع �ذا النطاق ج�د ما �ستطيع، إ�� الظ�ور، وا��الت ال�� ضاق نطاق ان�شار�ا تو 

وال تكتفي ا��ماعات الدولية بمطبوعات �ذه اللغة فتعقد �تفاقات بي��ا و��ن 

ا��الت املش�ورة ع�� تخصيص أقسام م��ا لتعليم (�س��انتو) و�شر امل��جمات إ�� 

� �ذه اللغة مع أقسام ا��لة �خرى ال�� ت�شر بلغ��ا القومية، وتتوا�� الدعوات إ�

عقد املؤتمرات السنو�ة كما �انت تنعقد منذ أر�ع�ن سنة �غ�� انقطاع فيما عدا أيام 

ا��روب. وقد �انت لالس��انتو مؤتمرات سنو�ة ش�د�ا أر�عة آالف مندوب من أرجاء 

العالم �� �عض السن�ن، ول�م أمل �� ازدياد �ذا العدد خالل السنوات املقبلة، ول�م 

اللغة ب�ن أمم ا��ضارة، و�و أن يظفر كتاب أد�ي من  أمل أ�م من ذلك واجدي ع��

كتب �س��انتو بجائزة (نو�ل) أو بجائزة من قبيل�ا، وال �سمحون ب��جمة �عد ذلك إال 

  إذا اق��نت ال��جمة بنصوص الكتاب �صيل

ومما ال شك فيھ أن �تفاق ع�� لغة عاملية إضافية مفيد �� عالم السياسة واملال، 

  سياحات واملقابالت ب�ن الغر�اء.ومفيد �� ال

وال شك كذلك �� س�ولة �س��انتو ع�� املتعلم بالقياس إ�� جميع اللغات ال�� عرفت 

إ�� �ن، ألن �لمات اللغة تكتب كما تنطق، وقواعد النحو ف��ا قليلة ال �عرض ل�ل 

 وأن يتصرف �� 
ً
شذوذ، وال �عسر ع�� قارئ من القراء أن يحفظ جذور�ا جميعا

                                                 
. إن االسبرانتو لم تكن 1887عام  ةیلغة مصطنعة سھلة، اخترعھا لودفیغ ألیعزر زامنھوف کمشروع لغة اتصال دول 1

التیني من الیدیشیة، وبالتالي ھي,  Relexificationییر معجمي معادلة الحدى اللغات األوروبیة الرئیسیة بل ھي تغ
  الحدیثة، و تغییر معجمي عبراني من الیدیشیة,على حد سواء. یةقریبة بشكل نسبي للغة السالفیة، ووثیقة الصلة بالعبر



122 
 

شتقاق م��ا ع�� حسب القواعد املعدودة �غ�� مشقة و�غ�� حاجة إ�� مراجعة، ف�� � 

  لغة ع�� املتعلم بال خالف

ولكن الشك �ل الشك �� �ساس�ن اللذين يقوم عل��ما بناء اللغة والرجاء �� جدوا�ا، 

  و�ما إم�ان التعميم ومنع ا��الف ��ذا التعميم

الدعاة حسبا��م أن اللغة وسيلة تفا�م وكفى،  فموضع ا��طأ �ك�� �� تقدير �ؤالء

  وال شأن ل�ا قبل ذاك وال �عد ذاك.

والواقع كما �ش�ده أن اللغة (�ائن عضوي) يم��ج بكيان �مم �� ماض��ا وحاضر�ا، 

  ومستودع حيوي ملا يج�ش �� نفوس�ا وعقول�ا من فكر وأمل وعاطفة واعتقاد

بالسالم وتوحيد الشعوب، فلن �ستأصلوا وم�ما يبلغ من أنصاف الدعاة املشغول�ن 

من نفوس�م تمي�� ع�� ج�س ولسان ع�� لسان، وآية ذلك أ��م قصروا جذور اللغة 

العاملية ع�� مصادر اللغة الالتي�ية ومشتقا��ا، فل�س ف��ا حساب للعرب مثال وال 

  أل�ل فارس أو ال�ند الص�ن

ر لغ��م ملا ضمنوا بذلك توحد ونحس��م لو استطاعوا أن ي��ظوا اللغات �افة �� جذو 

  ودوام التوحيد ف��ا مائة سنة متوالية، وال نقول بضع مئات اللغة،

وتار�خ اللغة العاملية شا�د ع�� ذلك �غن�نا عن ترقب حكم املستقبل البعيد أو 

قبل إعالن �س��انتو بنحو �سع  1879فقد ظ�رت أول لغة عاملية �� سنة  القر�ب

 من وقد وضع تلك ال سنوات
ً
لغة قس أملا�ي �س�� وأطلق عل��ا اسم (الفولبك) منحوتا

  �لمات إنجل��ية وجرمانية معنا�ا لغة العالم

ح�� أعلن الدكتور الرو��� لغة عاملية أخرى �� لغة (�س��انتو) ال��  1887فلم تمض 

  �ان ل�ا من الذيوع �� أور�ة وأمر��ا أو �� نص�ب

�س��انتو أ��ا محتاجة إ�� �عديل؛  ح�� رأى �عض أنصار 1900ولم تمض سنة 

وادخلوا عل��ا �ذا التعديل �� النطق وال��اء فعرفت باسم لغة (�يدو) و�� ال�لمة 

  ال�� وقع ��ا مق��ح التعديل اسمھ عند جمع �صوات
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حاول أصدقاء الفر�ق�ن أن يرابوا الصدع بي��ما، فاق��حوا توحيد الل��ت�ن باسم 

 
ً
 من �ث�ت�ن، فلم يف��وا �� التوفيق، وأسفرت ا��اولة �� (�س��انتو) تركيبا

ً
مزجيا

اقل من أر�ع�ن سنة عن ثالث لغات أضيف إ�� اللغات املتفرقة، فزدات ولم تنقص 

  بمحاولة التوحيد

و�حدث �ذا �� �ل محاولة يراد ��ا جمع ال�شر �افة إ�� لغة واحدة أو عقيدة واحدة أو 

  �� الشرق املعروف، و�� العصر القر�ب تفك�� واحد، وشو�د ذلك عندنا

 يقبلھ املسلمون 
ً
فالباب قد أراد �� القرن املا��� أن يفسر الكتب الدي�ية تفس��ا

واملسيحيون وال��ود و�جمع بھ �ديان الثالثة إ�� �لمة واحدة ينحسم ف��ا ا��الف، 

شعب ال فلم يمض ع�� دعوتھ عمر رجل واحد م��ا ح�� �انت (البابية) نفس�ا ثالث 

تدين واحدة م��ا بإمامة الشعبة �خرى، فلم تتوحد العقائد بل زادت عقيدت�ن مع 

  الدين ا��ديد

وحاول القاديا�ي �� ال�ند مثل �ذه ا��اولة فلم �سلم الروح ح�� اصبح �حمديون 

شعبت�ن متنازعت�ن تدين إحدا�ما ب�بوة �مام وتنكر �خرى عليھ النبوة وتنعتھ بلقب 

�اد و�مامة واف��ض اتباعھ قبل أن يوحدوا �ديأن، وقد تنقسم الفرقة إلىفرق �ج�

  والشعبة إ�� شعب. دون أن يتحقق املقصد الذي نزعوا إليھ.

و�س��انتو ع�� �ذا القياس ستصبح ل�ات ول��ات قبل أن نتفق ع�� لغة واحدة إ�� 

 فذلك تقدير �عيد، جانب اللغات القومية. أما أن تزول �ذه اللغات القومية ج
ً
ميعا

  بل جد �عيد.

وا��طأ �� التقدير �خر أن نرجع بأسباب ا��روب إ�� �عدد اللغات، وأن �عتقد أن 

 م��ا أن لم يزل جميع �سباب.
ً
 قو�ا

ً
  توحيد اللغة يز�ل تلك �سباب، أو يز�ل س�با

وقعت ب�ن  فإن ا��روب ال�� وقعت ب�ن أبناء اللغة الواحدة ال تقل عن ا��روب ال��

أبناء اللغات ا��تلفة، وأمثلة ذلك ظا�رة �� توار�خ الرومان واليونان والعرب 

  والصقالب وا��رمان و�نجل��، وأبناء ال�ند والص�ن.
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 إ�� 
ً
ونحن إذا رجعنا إ�� ا��روب ب�ن أبناء اللغات املتعددة لم �ستطع أن نرد�ا جميعا

زعماء �مة الذين يقودو��ا إ�� ا��رب انقطاع التفا�م ب�ن أمة م��ا وأمة، أو ب�ن 

وزعماء �مم ال�� يحار�و��ا. فر�ما ف�م �ل فر�ق م��م ما ير�ده �خر ووقعت ا��رب 

  بي��م أل��م (يف�مون) ال أل��م ال يف�مون.

فإذا خطر لنا أن �عميم (�س��انتو) �عمم الوفاق و�ق��� ع�� أسباب الشقاق فل�س 

  وادث ا��اضر ما �عزز �ذا ا��اطر بدليل.�� حوادث املا��� وال �� ح

وغاية ما ير�� من �عميم لغة إضافية ب�ن أبناء النوع ��سا�ي أن تت�سر بي��م 

املعامالت و�ستفيد العارفون بتلك اللغة من س�ولة قواعد�ا فينقلون تلك القواعد 

 إ�� لغا��م القومية ال�� تحتاج إ�� �عديل.
ً
 فش�ئا

ً
  ش�ئا

أما امتناع ا��روب فل�س س�يلھ توحيد الكالم، بل توحيد البواعث ال�� �ع�� ع��ا 

الكالم، وتوحيد �ذه البواعث مستطاع �� ناحية واحدة ع�� وجھ التقر�ب ال ع�� وجھ 

الشمول و�طالق، و�ذه الناحية �� ناحية املثل العليا لألخالق والقيم و�قدار. فإذا 

واشمأزوا من رذيلة واحدة وت�لموا بألف لغة فذلك  أ��ب الناس بفضيلة واحدة

اد�� إ�� التقارب بي��م من لغة واحدة يت�لمو��ا ول�س بي��م وفاق �� مواطن 

  �ستحسان و�س�ن�ار، ول�س ل�م مقياس واحد يق�سون بھ أعمال الدول والرجال.

لتقدم وآية ذلك أن اتجاه الناس إ�� وحدة املقاي�س ا��لقية يطرد �� مراحل ا

 ال تجاه التقدم 
ً
وا��ضارة، ولم يكن تفرق�م �� مذا�ب اللغة والرأي مناقضا

  وا��ضارة �� عصر من العصور.
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  �سالم والنظام العال�� ا��ديد

   

�ذه �� الدعوة الثانية من ال�ند �� �ذا املوضوع، و�و موضوع �سالم وأح�امھ ال�� 

معضالتھ و�وثق الروابط ب�ن أممھ و��سط فيھ  تتكفل للعالم بنظام شامل يحل

  الطمأن�نة والسالم

وقد كت�ت �� (الرسالة) عن الدعوة �و�� لصاح��ا املو�� دمحم ع�� ال�اتب ال�ندي 

  املش�ور وم��جم القرآن إ�� اللغة �نجل��ية

 و�ذه �� الدعوة الثانية �� خطاب ألقاه م��زا �ش�� الدين محمود أحمد �� �جتماع

، ثم ترجم إ�� اللغة �نجل��ية وعن�ت 1942السنوي ل��ماعة �حمدية بقاديان سنة 

  ا��ماعة ب�شره قبل بضعة ش�ور 

و�بدو من مطالعة �ذا ا��طاب إن صاحبھ يوجھ النظام العال�� إ�� حل مش�لة 

الفقر أو مش�لة ال��وة وتوز�ع�ا ب�ن أمم العالم وأفراده، وأنھ �غ�� شك ع�� اطالع 

محيط باألنظمة ا��ديثة ال�� عو��ت ��ا �ذه املش�لة، و�� نظام الفاشية  واف

  ونظام الناز�ة ونظام الشيوعية، و�عض النظم الديمقراطية
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ولكنھ �عتقد بحق إن املش�لة ال تحل ع�� أيدي الساسة وزعماء �حزاب وا���ومات، 

ا��ل الشامل ل�ل  وأنھ ال مناص من القوة الروحية �� حل أمثال �ذه املشكالت، ألن

مش�لة إ�سانية عامة ي�ناول ��سان �لھ وال ��مل فيھ الباعث �ك�� ع�� الطمأن�نة 

  وا��ماسة ل���� والصالح، و�و باعث العقيدة و�يمان.

من حيث عالق��ا  -والعالم عامة  - وقد عرض لألديان الك��ى القائمة �� ال�ند خاصة 

تزود العالم بنظام جديد افضل من نظامھ املغضوب ��ذه املش�لة وتدب�� ا��لول ال�� 

عليھ، فأ�ى باألدلة الكث��ة ع�� انفراد �سالم بي��ا بمز�ة �صالح و�عميمھ ب�ن جميع 

  .�جناس والطبقات فيما م��� و�� �ذا الزمن ا��ديث

فالديانات ال�ندية �علم إل�سان إن تفاوت الطبقات قضاء من �زل ال نجاة منھ 

الن �رواح ت�تقل من جسد إ�� جسد جزاء ل�ا ع�� ما جنت �� حيا��ا السابقة  ��لوق،

من الس�ئات والذنوب، ف�� تخرج إ�� الدنيا بنص�ب محتوم ال يقبل التبديل وال 

ألنھ �و س�يل التكف�� و�رتفاع من حياة  -ولن �ستطاع  -يحسن تبديلھ إذا أستطيع 

إن الفرد من طبقة السودرا ال يجمع ال��اء ولو قدر إ�� حياة. وقد جاء �� قوان�ن مانو: (

عليھ، الن ثراءه يؤلم نفوس ال���مي�ن). فإذا ادخر �عض املال ��اجتھ ال�� تز�د ع�� 

القوت والكساء حق ل���ومة أن تجرده من مالھ وت��كھ للفاقة والكفاف، و�كذا تقوم 

شاتر�ا والفاشيا والسودرا الفواصل ب�ن الطبقات ا��تلفة، و�� طبقات ال���مان والك

  و�م أخس الطبقات.

وتق��� القوان�ن ال���مية �سداد الديون بالعمل إذا �ان الدائن واملدين من طبقة 

واحدة. فأما إذا �ان املدين من طبقة أع�� من طبقة الدائن فال سداد إال بالنقد أو 

  الع�ن م�� ت�سر، وال إلزام بالسداد قبل الت�س��.

�ن �خوة �� حقوق امل��اث إذا اختلفت أم�ا��م �� الطبقة �جتماعية. وتجب التفرقة ب

فيقسم امل��اث �لھ إ�� عشر حصص م�ساو�ة، و�عطي ابن ال���مانية أر�عا وابن 

الكشاتر�ة ثالثا وابن الفاشية اث�ت�ن وابن السودرا حصة واحدة ع�� قدر ما يجوز لھ 

  من ال��اء
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ملك خادمھ من السودرا ألنھ وما ملك �� طاعة ومن حق ال���مان أن �ستو�� ع�� 

  مواله.

فإذا �ان �صالح العال�� محتاجا إ�� حماسة العقيدة، و�انت �ذه عقيدة املؤمن�ن 

بالديانات ال�ندية فال رجاء ف��ا لعالج مش�لة الفقر وأنصاف الطبقات املظلومة 

  والتقر�ب ب�ن الناس �� حظوظ ا��ياة.

ح�ام�ا املنصوص عل��ا �� كتاب الع�د القديم تخص ال��ود وال أما �سرائيلية ف�� بأ

�عم �مم جميعا باملساواة. فحرام ع�� ال��ودي أن يقرض ��وديا بالر�ى وال يحرم عليھ 

أن يتقا��� الر�ى املضاعف من أبناء �مم �خرى. وال يجوز اس��قاق ال��ودي طول 

ولكن اس��قاق العبيد �� �مم �خرى  حياتھ وال تز�د مدتھ �� الرق ع�� سبع سنوات،

جائز �� �ل حال وال حرج عل��م. و�� ���اح العشر�ن �� سفر التث�ية يقول الع�د 

القديم لشعب إسرائيل: (ح�ن تقرب من مدينة ل�ي تحار��ا استدع�ا إ�� الص��، فإن 

تعبد إجابتك إ�� الص�� وفتحت لك ف�ل الشعب املوجود ف��ا ي�ون لك لل����� و�س

لك، وان لم �ساملك بل عملت معك حر�ا فحاصر�ا، وإذا دفع�ا الرب إل�اك إ�� يدك 

فاضرب جميع ذ�ور�ا بحد السيف، وأما ال�ساء و�طفال وال��ائم و�ل ما �� املدينة 

  �ل غنيم��ا فتغنم�ا لنفسك. . .

  . .). وأما مدن �ذه الشعوب ال�� �عطيك الرب إل�ك نص�با فال �س�بق م��ا �سمة ما.

�ذه �� حدود املعاملة ب�ن املؤمن�ن بالع�د القديم وسائر ب�� ��سان، فإذا سادت 

�ذه املبادئ فاألمم �ل�ا عبيد م��رة وأبناء إسرائيل وحد�م �م أ��اب السيادة 

  وال��اء.

واملسيحية كما �و معلوم لم �عرض ملسائل القانون ومسائل السياسة أو �جتماع، 

ا إ�� �سالم من الدعوات ال�� تصطدم بالواقع وتتمخض عن ول�ذا �انت دعو��

حروب ال تنقطع وحزازات ب�ن الطبقات ال ��دأ ل�ا أوار كما نرى �� تار�خ أور�ا ا��ديث 

  والقديم.
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لكن �سالم ي�ناول مسائل �جتماع ومسائل العالقات ب�ن ا��ار��ن واملسامل�ن. 

و�أمره كتابھ إذا ملك �رض أن يقيم الصالة  فاملسلم يقاتل إذا ظلم واخرج من دياره

لموا وان 
ُ
ذن للذين يقاتلون بأ��م ظ

ُ
و�ؤ�ي الز�اة و�أمر باملعروف و�ن�� عن املنكر: (أ

خرجوا من ديار�م �غ�� حق إال أن يقولوا ر�نا هللا، 
ُ
هللا ع�� نصر�م لقدير، الذين أ

ساجد ُيذكر اسم هللا ولوال دفع الناس �عض�م ببعض ل�دمت صوامع و�يع صلوات وم

، ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عز�ز. الذين إن مكنا�م �� �رض أقاموا 
ً
كث��ا

  الصالة وآتوا الز�اة وأمروا باملعروف و��وا عن املنكر و� عاقبة �مور).

ال يج�� �سالم للن�� أن ي�ون لھ أسرى: (ما �ان لن�� أن ي�ون لھ أسرى ح�� يثخن �� 

  رض، تر�دون عرض الدنيا وهللا ير�د �خرة وهللا عز�ز حكيم).� 

ثم �و �ستحب املسلم املن والفداء (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ح�� إذا 

ا �عد وإما فداء ح�� تضع ا��رب أوزار�ا).   أثخنتمو�م فشدوا الوثاق. فأما منَّ

�� مواله (والذين ي�تغون ومن بقي �� �سر وطلب امل�اتبة فقبول طلبھ واجب ع

، وآتو�م من مال هللا الذي 
ً
الكتاب مما ملكت أيمانكم ف�اتبو�م إن علمتم ف��م خ��ا

  آتاكم).

وال مطمع �� معاملة ب�ن الشعوب املتعادية أعدل من �ذه املعاملة واقرب م��ا إ�� إزالة 

الطبقات؛ الن  العدو والبغضاء. فأما املعاملة ب�ن املسلم�ن ف�� كفيلة بأنصاف جميع

الناس يتفاضلون باألعمال الصا��ة وال يتفاضلون باملظا�ر و��ساب. و�نكر �سالم 

ا��ور �� توز�ع ال��وة فال يج�� ألحد أن يك�� الذ�ب والفضة قناط�� مقنطرة. ومن 

جمع ماال وجب عليھ أن يؤدي ز�اة للفقراء واملساك�ن ومصا�� ا��ماعة بأسر�ا، 

� طلب منھ العون قرضا حسنا ال مضاعفة �� للر�ا وال تجاوز فيھ وعليھ أن �ع�ن م�

مل�اسب البيع والشراء، فال تطفيف للكيل وال مغاالة بالر�ح وال مماسكة وال خداع، 

و�ل يجزي �عملھ وسعيھ دون إيثار ألحد ع�� أحد �� خ��ات �رض جميعا. . . (�و 

) فال يزعمن إ�س
ً
ان أو جمع من الناس أنھ أحق الذي خلق لكم ما �� �رض جميعا

  باألرض سواه.
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فالنظام العال�� ال �عتمد ع�� عقيدة اص�� لتعمميھ وحض النفوس عليھ من 

العقيدة �سالمية، وقد أجاز �سالم الوصية وندب لھ املسلم�ن �� �عض ا��االت. 

ع فإن قصرت موارد الز�اة فموارد الوصية ال تضيق بما يطلب م��ا، أل��ا �شمل جمي

�موال والعروض، وقد حث (امل��زا أحمد القاديا�ي) اتباعھ ع�� التوصية بمقدار من 

  ثروا��م ي��اوح ب�ن عشر�ا وثل��ا، لإلنفاق م��ا ع�� الدعوة و�صالح.

مقابالتھ ومقارناتھ ع�� العقائد الدي�ية ال��  -أو صاحب ا��طاب  -ولم يقصر املؤلف 

ناه؛ ولكنھ خص�ا بالعناية الن العقيدة كما قال �� أمل أجملنا �شارة إل��ا فيما أسلف

�صالح الوحيد، ونظر مع�ا إ�� النظم السياسية و�جتماعية فإذا �� قاصرة عن 

  �غي��ا من الوج�ة العملية والوج�ة الروحية ع�� السواء.

ال تؤسس نظاما عامليا مكفول الدوام ألنھ تقوم ع��  -ومثل�ا الناز�ة  -فالفاشية 

فضيل ا���س والعص�ية القومية. فال م�ان ف��ا ألمم العمال غ�� ا��ضوع وال�سليم ت

  ل���س الذي يزعمون لھ حق السيادة والر��ان.

والشيوعية �عطل البواعث الفردية و�سلب النفس حوافز �ج��اد وتجعل ا��ياة 

ثمرات  مادة �� مادة ال يتخلل�ا ق�س من عالم الروح، وتأخذ للدولة �ل ما زاد من

�فراد، ولم تف�� مع �ذا �� أنصاف العامل�ن، الن السادة �� روسيا الشيوعية طبقات 

فوق طبقات �� ال��ف واملتاع، وقد روي ال��فيون إن وليمة الدولة للمس�� و�ل�ي 

مدن ف��ا ستون صفحة من ألوان الطعام، ف�ل يجعلون �ذه املائدة مثال يقتدي بھ 

  ور ع�� فر�ق من الضيوف دون فر�ق؟املقتدون؟ أو �� بذخ مقص

وال��جمة �نجل��ية ال�� شملت ع�� تفصيل �ذه ا��الصة تقع �� مائة صفحة من 

القطع املتوسط و�عض صفحات، ونحس��ا صيحة ال تذ�ب �� ال�واء إذا ان�شرت ب�ن 

 قراء �نجل��ية �ور�ي�ن و�مر�كي�ن بل ال�ندي�ن والشرقي�ن، ولكننا نقرا ف��ا إن

مؤلف�ا يلقب بأم�� املؤمن�ن وإنھ ا��ليفة الثا�ي للمسيح املوعود، ومع�� ذلك أنھ من 

فر�ق القاديانية الذين يدينون برسالة (مسيحية) أو م�دية للقاديا�ي وال يكتفون لھ 

بوصف �ج��اد كما اكتفى املو�� دمحم ع�� وأ��ابھ من ال�نود املسلم�ن. فن��ب ل�ذه 
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الدعوة ب�ن املسلم�ن أنفس�م بأسباب ا��بوط و�ن�ار، و�سأل: �لقاب ال�� تحيط 

ما �و موضع �ذه املسيحية ا��ديدة أو �ذه ا��الفة إذا �انت ا���� ال�� ساق�ا 

  املؤلف �ل�ا من املراجع �سالمية �و�� وال ز�ادة عل��ا من و�� جديد؟

وتأخذ م��ا كث��ا من قو��ا فخ�� للدعوة أن تق��� ع��ا �ذه �لقاب ال�� ال تز�د�ا قوة 

  ب�ن املسلم�ن أنفس�م، فضال عن غ�� املسلم�ن.

  

  

  

  

  �مثال العاملية

   

كتب إ�� �ستاذ عبد القادر الكرما�ي بحلب خطابا ين�ئ�� فيھ (أنھ يضع كتابا عن 

�مثال العاملية بلغة الضاد، و�نقل إ�� لغتنا العز�زة ما وصلت إليھ يده من أمثال �مم 

خرى ع�� اختالف أجناس�ا وأصقاع�ا، وقد ار�ف نفسھ للسؤال عن ناحية �امة �� � 

املثل و��: �ل وضع �مثال مقصور ع�� �سالف فقط؟ و�ل لنا معشر ا��لف أن 

نضع أمثاال أسوة بمن سبقونا؟ وإذا جاز وضع �مثال لنا وضر��ا �� مختلف شؤون 

يما نود أن نتخذه مثال؟ وإذا �ان وضع ا��ياة فما �� الشروط ال�� يجب أن تتوفر ف

املثل محصورا فيما تقدمونا فلم �ذا ا��صر وما �و الباعث لھ؟ و�ل اتفقت �مم 

  جمعاء ع�� الس�� �� م��اج واحد؟ أم أن اختالفا ب�ن الشعوب �رض؟. . .)

غة وأقول: إن م�ان �ذا الكتاب الذي �شتغل بھ �ستاذ الكرما�ي ال يزال ناقصا �� الل

العر�ية؛ أل��ا اللغو الوحيدة فيما �علم ب�ن لغات ا��ضارة ال�� خلت من كتاب جامع 

ألمثال �مم أو لألمثال العاملية ع�� حسب موضوعا��ا أو ع�� حسب أقوام�ا، و�و 
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املوضوع الذي جمعت فيھ باللغات �ور�ية أسفار ��ام تجمع تلك �مثال ب��ت�ب 

  �ا تارة أخرى أغراض�ا تارة و���ت�ب أقوام

حسب أن اللغة العر�ية أحوج إ�� �ذه ا��موعة من اللغات �ور�ية، ألن العرب أو 

(سلفيون) يك��ون الرجوع إ�� �مثال، وألن الناقل�ن �ور�ي�ن يخطئون فيما ينقلونھ 

من أمثال�م و��سبونھ إ�� �مم الشرقية �خرى الش��اك �ذه �مم جميعا �� الدين 

آدابھ ال�� تضرب ��ا �مثال. و�بلغ من خط��م �� �ذا أننا رأينا آيات قرآنية و�� أح�ام 

وأحاديث نبو�ة م�سو�ة إ�� الغرب أو إ�� ال�ند أل��ا وردت �� أقوال ا��كماء 

واملتصوفة من أبناء �مم ال�ندية أو الفارسية، فإذا ا�تم أديب عر�ي بجمع �مثال 

ذه �خطاء وتمي�� �مثال الشرقية ع�� حسب العاملية ف�و أحق الناس بت��يح �

�جناس واللغات. وال ش��ة �� لزوم �ذا التمي��، ألن ا��لط ب�ن أمثال العرب والفرس 

وال�ند مخالف للواقع من ج�ة، ومضلل للباحث �� مقابالت �مثال من ج�ة أخرى؛ إذ 

أطوار �مم وعادا��ا  ال يخفى أن مسالة �مثال مسألة (اثنولوجية) ل�ا دالل��ا ع��

و�واعث تفك���ا ووسائل �عب���ا. فال �شعر الفار��� با��قيقة الواحدة كما �شعر ��ا 

العر�ي �� البادية أو ا��اضرة، وال تقع املقارنة ب�ن ا��قيقة كما �ع�� ع��ا املثل العر�ي 

مت�ن وا��قيقة كما �ع�� ع��ا املثل الفار��� إال ظ�رت من �ذه املقارنة خصائص � 

وعادات �لت��ما �� املع�شة وأسلو��ما �� املالحظة والتعب��، وقد ي�ون للمثل�ن شا�د 

واحد أو موضع اس�ش�اد واحد، وكن �ختالف ب�ن الشا�دين �و الذي يدلنا ع�� 

اختالف ا��صائص والعادات و�فيدنا تلك الفائدة �ثنولوجية ال�� يبحث ع��ا علماء 

  �جناس والسالالت

ب �ستاذ الكرما�ي منتظر ومطلوب مفيد، ونرجو لھ التوفيق �� إتمامھ ع�� فكتا

الوجھ املنتظر املطلوب الذي تتحقق بھ فائدة اللغة العر�ية وفائدة املعرفة ��سانية 

  ع�� التعميم.

أما سؤال �ستاذ عن حق ا��لف �� ووضع �مثال، ف�و كحق السلف �� اعتقادنا بال 

جيل ا��اضر سلف بال�سبة لألجيال ال�� �عق��م وتقت�س من  اختالف، ألن أبناء



132 
 

حكم��م وتجر���م وتروي ما بقي من آثار�م وأخبار�م، فإذا تلقى �عقاب ع��م �لمات 

صا��ة للرواية و�س�ش�اد، ودارت �ذه ال�لمات دور��ا ع�� �لسنة كما دارت من 

�ا أبناء جيل ألبناء جيل �جيال، قبل�ا �لمات آبائنا وأجدادنا، فتلك �� �مثال يضر�

  وذلك �و ا��ق الوحيد الذي �س�ند إليھ واضع �مثال.

ولكن�� احسب �ستاذ �سأل عن �مثال ال�� يضع�ا أبناء ا��يل ا��اضر ألبناء ا��يل 

ا��اضر، و�رى ل�ا موقعا مختلفا من موقع �مثال املوروثة عن �جيال الغابرة، ولھ 

  ا��ق فيما يراه.

فاألمثال (سلفية) �� طبيع��ا ودالل��ا، وقيمة �ذه الداللة آتية من اعتقاد الناس أ��ا 

دالة ع�� إجماع التجارب واتفاق الع�� ب�ن الغابر�ن وا��اضر�ن. فإذا حدثت حادة 

اليوم وسمعنا مثال ي��ص لنا ا��كم ع�� حادثة مثل�ا وقعت قبل مئات السن�ن ونظر 

نظر إل��ا اليوم، ف�ذه �� ع��ة �مثال، و�ذه �� دالل��ا من الناس ال��ا يومئذ كما ن

يروو��ا و�س�ش�دون ��ا �� مواقع�ا، و�ذه �� قوة �قناع ال�� �ستفاد من تجارب 

  السلف و�تخذ�ا ا��لف رائدا لھ �� حوادث ا��ياة.

ل�ذا تر�� أمثال ا��يل الغابر ع�� أمثال ا��يل ا��اضر، ف�� ��ة القدم واتفاق 

جر�ة دون غ���ا، و�� ��ة ال تتاح ألقوال املعاصر�ن �� زما��م إال إذا طال ��ا الت

  الع�د ح�� توافت عل��ا الع�� وتكررت عل��ا الشوا�د و�� ��ا �ستدالل.

لكن الثقة بالسلف ل�ست �� الثقة الوحيدة �� مقام �س�ش�اد، ونحن نؤكد الرأي 

  نؤكده باإلسناد إ�� �باء و�جداد.بإسناده إ�� زعيم موثوق �عقلھ وصدقھ كما 

ول�ذا يجوز أن يصدر املثل من ا��يل ا��اضر ل��يل ا��اضر، و�جوز أن ي��ض 

الزعيم املوقر ب�ن قومھ فيتخذ لھ شعارا يجري بي��م مجرى �مثال و�كررونھ �� مقام 

  �س�ش�اد و�ستدالل.

و�لزام، فإن شيوع املثل ال  وال شروط لشيوع املثل تكفل لھ البقاء ع�� س�يل ا��تم

يتأ�ى بإرادة واضعھ وال بإرادة مروجيھ، وإنما يتأ�ى �شيوع ا��اجة إ�� تكراره ارتجاال 

�غ�� رو�ة وال اتفاق، ف�سقط أقوال كث��ة مع بالغ��ا، أل��ا ال تخطر ع�� البال �� اعم 
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��ا تخطر ع�� البال و�سري أقوال كث��ة مع �ساط��ا ألاملناسبات وادعا�ا إ�� �عتبار، 

  �� �ل مناسبة و�ع�� عن (ا��الة) �� نفوس قائل��ا واملس�ش�دين ��ا.

ولكن امل��وظ �� جميع �مثال السار�ة أ��ا تجمع ب�ن الس�ولة وال�ساطة ودوا�� 

الشعور املش��ك ب�ن العديد �ك�� من جملة الطوائف والطبقات، وإن ا��كم 

  لموازنة و�ختيار.للمصادفة ف��ا أقوى من ا��كم ل

وقد ت�سب ال�لمة إ�� زعيم ف�شيع أل��ا �س�ت إليھ و�و لم يفھ ��ا ولم يقصد ��ا قط 

ما قصده املرددون واملس�ش�دون، ومن أمثلة ذلك أن عامة املصر��ن يقولون �� �عض 

  املناسبات: سعد باشا قال: (مف�ش فايدة. . .)

ال�� ير�دو��ا، وإنما قال�ا عد�� باشا وسعد باشا لم يقل �ذه ال�لمة �� املناسبات 

باإلنجل��ية ع�� مسمع من سعد باشا واللورد مل�� فغضب م��ا سعد وأنكر أن �عدل 

املت�لمون عن اللغة ال�� �انوا يت�لمو��ا إ�� اللغة �نجل��ية ليقولوا ��ا عن مناقشتھ ما 

  معناه بالعامية: (مف�ش فائدة).

�� �� السياسة املصر�ة، وعرف عامة املصر��ن ما �ان إال أن ال�لمة �ان ل�ا شأن خط

ل�ا من �ثر �� عالقات الزعماء والعالقات ب�ن مصر والدولة ال��يطانية، و�سوا 

مناسب��ا ولم يذكروا إال �لمة (مف�ش فايدة). . . وإن سعد باشا قال�ا ونقض يديھ من 

ت (حالة) من حاالت زعيم ا��ادثات املل��ية �� ذلك ا���ن، فسارت مثال أل��ا ��ل

كب��، و�� حالة قابلة للتكرار �� �ل يوم، فل�س أك�� من ا��االت ال�� تنفض م��ا 

  اليدان و�رفض�ا املرء مغضبا و�و يقول: (مف�ش فايدة!).

ع�� أن �جيال تختلف �� السليقة (املثلية) أو �� السليقة ال�� ت���� �مثال وتجر��ا 

  ع�� �فواه.

العصر ا��اضر من اقل العصور قدرة ع�� �سي�� املثل �عد إ�شائھ، واقل�ا ور�ما �ان 

  قدرة ع�� إ�شائھ قبل �سي��ه.

وترجع �ذه ا��اصة فيھ إ�� س�ب�ن: أحد�ما أن توق�� السلف فيھ ضعيف، و�خر أنھ 

  فال يص�� من ثم لتدعيم الكالم بالشوا�د و�مثال. -بل ال��لة  - عصر السرعة 
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ق�� �� عصرنا ل�ل قديم، ف�و من لوازم ا��موح الذي اق��ن با��ر�ة فأما ضعف التو 

(ال��صية) وخلق ل�ل فرد من �فراد اعتدادا بنفسھ يخرجھ أحيانا عن سلطان 

ا��ماعة أو سلطان القبيلة كما عرفوه ووقروه �� الزمن القديم، و�صرفھ عن التماس 

لھ أن توافق آراء �قدم�ن، بل لعلھ الشوا�د مما قالھ �قدمون، ألنھ ال يتو�� �� أعما

يفخر أحيانا بتعمد ا��الفة والشذوذ اغ��ارا منھ بمع�� ا��الفة والشذوذ، و�و 

  القدرة ع�� التحدي و�ستقالل.

وأما عالقة السرعة باألمثال، ف�� ظا�رة من الفرق ب�ن طبيعة �حاديث ال�� �س��سل 

و��ن طبيعة �حاديث ال�� يخطف�ا املتحدث ��ا املتحدث إ�� سوق الشوا�د و�مثال، 

خطفا وال ي�اد يبدأ�ا ح�� ي�تقل م��ا إ�� موضوع منقطع ع��ا، فإن ا��الس �� املنظرة 

ليق��� الس�رة �ل�ا �� قعدة واحدة �ستطرد إ�� املثل تارة وا�� الع��ة تارة أخرى فال 

  ب.تقع عند السامع موقع �ستغراب، بل موقع �نتظار و�رتقا

ولكنھ إذا جلس �� مرقص ا��از�ند أو �� رحلة السيارة أو �� الق�وة ال�� تموج 

بالداخل�ن وا��ارج�ن فآخر ما يخطر ع�� البال أنھ �س��سل با��ديث إ�� سوق 

  الشوا�د وضرب �مثال.

وتظ�ر عالقة السرعة باألمثال �� معرض آخر من معارض اعصر ا��اضر، و�و 

ات الكالم �� محافل أوعظ والتعليم ومناسبات الكالم �� معرض التفرقة ب�ن مناسب

ال��ف وا��الس النيابية وأحاديث املذياع وروايات املسارح والصور املتحركة. ف�ذه 

�لل�ا تتجدد ��ة �عد ��ة وال يأ�ي الالحق م��ا ح�� ير�� ذيول ال�سيان ع�� ما سبق 

ض ا��ديث باألمس ع�� �ذا منذ ��ظات أو منذ ساعات أو منذ أيام، ول�ست معار 

املنوال، أل��ا �انت تتكرر ب�ن ا���ن وا���ن و��سع ل�ا مقام التأمل و�ستقرار 

  وال��ديد.

ولعمري إنھ لس�ب آخر من أسباب العناية بجمع �مثال وتقر���ا إ�� أبناء ا��يل؛ ألن 

ن �ذه العناية �س�نفذ أثرا من �ثار املاضية يخ��� عليھ من طيات ال�سيا
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الفضفاضة، وتلقن أبناء ا��يل (حاالت نفسية) قد تؤدي ��ذه ال��لة ا��اطفة إ�� 

  ���ء من التؤدة و�ناة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  تنا�� العادات

   

أو رأى الكث�� من أحيا��ا  - ماذا يقول السائح الغر�ب إذا نزل بالقا�رة يوم �حد فرآ�ا 

  مغلقة الد�اك�ن واملصارف و�اتب �عمال؟ -

  ر �� �عليل �ذه الظا�رةإنھ سيحا

ور�ما رفع بصره إ�� �سماء لي�ب�ن أديان أ��ا��ا ف��داد ح��ة ع�� ح��ة، ألنھ يرى بي��ا 

  اسم دمحم وحسن ومصطفى، كما يرى بي��ا اسم جرجس ونيقوال و�و��ن!

فل�س اليوم يوم صالة دي�ية عند جميع �ؤالء، ول�ست البطالة ملع�� من معا�ي الدين 

  لعل القوم إذن خاضعون ���ومة مسيحية؟أ أ��اب الد�اك�ن أجمع�نيتفق عليھ 

 �و س�ب البطالة �� يوم �حد. فأن ح�ومة البلد ح�ومة إسالمية، ولم 
ً
وال �ذا أيضا

ممن يق��فون �ذه الغلطة السياسية ال��  -يوم �انوا يحكمو��ا  -يكن ح�ام�ا �جانب 

وال شك أن ا����ة س��داد  ل املعتقداتال تؤمن عقبا�ا، و�� غلطة �كراه �� مسائ
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أي  وتزداد إذا طال املقام بالسائح الغر�ب إ�� العيد السنوي املش�ور باسم عيد امليالد

  إ�� اليوم ا��امس والعشر�ن من الش�ر الثا�ي عشر من السنة امليالدية

 من املسلم�ن �س�رون �� ليلة �ذا العيد و�حتفلون بھ �� املن
ً
ازل فإنھ س��ى أناسا

  وا��افل، و�طر�ون فيھ و�قصفون 

  أترا�م يقصدون �حتفال ملع�� من معا�ي الدين؟

كال. ولعل�م ال يذكرون ما معناه ع�� التحقيق. ولكن العادة �جتماعية �� ال�� 

حس�ت ل�م �ذا �حتفال ع�� س�يل ا��ا�اة، والعادة �جتماعية �عزز�ا املصا�� 

فر�ق من املسلم�ن بطالة يوم �حد، أل��م ير�طون  �قتصادية �� ال�� عممت ب�ن

باملصارف والشر�ات ال�� تنقطع عن العمل فيھ، فال يحبون أن ينقطعوا يوم�ن �ل 

  أسبوع، وال �ستطيعون أن �عملوا أيام �سبوع �لھ. فبطالة �حد إذن أ�سر ا��ال�ن

لميالد ورأى �ذه �عياد لكن ما العمل إذا �ان السائح الغر�ب من أبناء القرن �ول ل

�سبوعية، و�ذا العيد السنوي، �� لندن أو بار�س أو روما أو برل�ن، وال نقول �� 

  القا�رة أو دمشق أو �غداد؟

 وال يحار كما حار صاحبھ من إحياء �ذه 
ً
أيخطر ع�� البال أنھ ال يرى �� �مر ��با

  �عياد ب�ن املسلم�ن �� العصر ا��ديث؟

 ال يوجب ال�ساؤل وال يتطلب أيخطر ع�� الب
ً
 مألوفا

ً
ال أنھ س��ى �مر طبيعيا

  التفس��؟

كال. فإن ح��تھ ألصعب، وإن ��بھ أل��ب! ألن ا��امس والعشر�ن من ش�ر د�سم�� 

لم يكن قط عيد امليالد �� القرن �ول وال �� القرن الثا�ي وال �� القرن الثالث للسيد 

  املسيح

 
ً
  يحتفل بھ املسيحيون �� تلك القرون �و�� ولم يكن يوم �حد قط يوما

 يحييھ عباد الشمس، ألنھ �ان عند�م يوم الشمس كما 
ً
بل �ان يوم �حد قط يوما

  �س�� باإلنجل��ية إ�� اليوم
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و�ان اليوم ا��امس والعشرون من ش�ر د�سم�� �و يوم انتصار الشمس ع�� أعدا��ا 

  الثائر�ن عل��ا، و�م أر�اب الظالم.

يأخذ الليل �� القصر و�أخذ ال��ار ��  -كما ظ�ر ل�م من حسا��م  -اليوم  ففي �ذا

ترتد جيوش الظالم أمام جيوش النور،  - ع�� �ذا �عتبار  -الطول، و�� �ذا اليوم 

  وترجع للشمس حص��ا الوافية من الزمن، فال �سل��ا الظالم حص��ا من امللو�ن.

د حور�س، و�ان اليونان �سيو�ون ف�ان املصر�ون يحتفلون �� �ذا املوعد �عي

من اليوم  -يحتفلون فيھ �عيد م��ا إلھ النور، و�ان الرومان يقيمون �� �سبوع �لھ 

عيدا �سمونھ و��بادلون فيھ ال�دايا  - السا�ع عشر إ�� اليوم الرا�ع والعشر�ن 

  و�قدمون القراب�ن إ�� �ر�اب

باليوم ا��امس والعشر�ن من ش�ر ولم تتفق �لمة الكن�سة الغر�ية ع�� �حتفال 

  .254د�سم�� إال �� منتصف القرن الرا�ع للميالد. أي سنة 

و�ان رؤساء الكنا�س قبل ذلك يرون أتباع�م يقبلون ع�� محافل الوث�ي�ن �� تلك 

 
ً
 للسيد املسيح بدال

ً
�عياد فيصرفونھ ع��ا و�حببون إل��م أن �ش�دوا الصلوات تكر�ما

  ملال�� ومعابد الوث�ية ال�� تفت��م عن �يمان ال��يح.من ش�ود املقاصف وا

ولك��م لم يفعلوا ذلك أل��م يث�تون تار�خ امليالد و�وم �حتفال، بل أل��م يرون السيد 

املسيح أحق بالتكر�م والذكرى من م��ا وحور�س والشمس وغ���ا من ال�واكب. ثم 

  ميالد تلك �ر�اب. تدرجوا إ�� �حتفال بميالد السيد املسيح بديال من

ع�� أن املتط�ر�ن الذين اش��روا باسم (البيور�تان) �� البالد �نجل��ية حرموا 

�حتفال باليوم ا��امس والعشر�ن من ش�ر د�سم�� واستصدروا بذلك قرارا من 

، وعللوه باس�ن�ار�م إلحياء الس�ن الوث�ية القديمة، واس�ندوا إ�� 1644ال��ملان سنة 

غر�قية والرومانية القديمة وإ�� تار�خ �نجل�� أنفس�م قبل التدين بالديانة التوار�خ � 

املسيحية. فقد ذكر مؤرخ�م الكب�� بيد امللقب بأ�ي التار�خ �نجل��ي أن القبائل 

�نجل��ية �و�� �انت ت�� ليلة ا��امس والعشر�ن من د�سم�� و�سم��ا ليلة �مومة 

�م ��ا قبيل الفجر استقباال ملولد النور و�و �� با�ورة أل��م �انوا يقيمون احتفال
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أيامھ، ولم يكن (بيد) من ا��الف�ن للكن�سة بل �ان من كبار رجال الال�وت، وعاش �� 

  القرن السا�ع للميالد ب�ن القساوسة والر�بان.

فعادات اليوم ا��امس والعشر�ن من ش�ر د�سم�� مز�ج من عادات عشر�ن أمة أو 

�ذه العادات سابق ملولد السيد املسيح و�عض�ا الحق لھ بل متأخر إ��  تز�د، و�عض

  أيام القرون الوسطى.

  فأما العادات السابقة فقد أملمنا بطرف م��ا فيما تقدم.

وأما العادات الالحقة فم��ا عادات ال��رة ال�� �س�� ���رة عيد ميالد و�� من 

  شعائر البالد الشمالية والسيما بالد ا��رمان.

  م��ا عادة �عليق ا��وارب إ�� جانب الفراش و�� مأخوذة من الفر�سي�ن والب��يكي�ن.و 

وم��ا �سمية القد�س الذي يطوف بال�دايا ع�� �طفال و�م نائمون، و�� مأخوذة من 

ال�ولندي�ن. واسم القد�س سانتا �لوز من أسماء التدليل و�عزاز للقد�س ن�وال الذي 

طلقھ القيصر قسطنط�ن. . فل�س �و من ال�ولندي�ن �� ��نھ القيصر دقلديانوس وأ

أصلة وال من �ور�ي�ن ع�� التعمم؛ ألنھ من أبناء آسيا الصغرى ع�� أش�ر �قوال، 

  واسمھ �لوز �و �سم الذي �ستخف ع�� ألسنة �طفال الصغار للتدليل والتحب�ب.

أور�ة ع��  ���ء من آسيا الصغرى، و��� من فلسط�ن، و��� من �ولندا، و��� من

  �جمال، و�حتفل بھ املشارقة واملغار�ة �� آسيا وأفر�قية. . . وم��م مسلمون.

فأي دواء لعص�ية العادات والشعائر أ�� من �ذا الدواء؟ وأي ��ف �� العقول 

أ��ف من عداوة إ�سان إل�سان أو أمة ألمة الختالف عادة يقال إ��ا عادة دي�ية، وقد 

لواحد �� احتفال عباد الشمس وعباد حور�س وعباد هللا رأينا كيف �ش��ك اليوم ا

  وعباد سائر �ديان ب�ن سائر �قوام؟

ومن الطر�ف أن أناسا من �نود أمر��ا ا��مر �عودوا أن يقطعوا ا���ن �� ليلة عيد 

  امليالد وال يدرون فيم �ذه العادة ح�ن �سألون ع��ا.

كية فأصبحت من العادات �جتماعية ولكن �نجل�� حملو�ا مع�م إ�� القارة �مر�

  ال�� ال عالقة ل�ا �شعائر الدين.
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  و�ل ل�ا مع ذلك عالقة بالدين عند �نجل�� أنفس�م قبل ال��رة إ�� القارة �مر�كية؟

كال. . بل �� من بقايا عادات (القلت) ال�� �ان يباشر�ا ك�ا��م املعروفون باسم 

  الرومان ل��زر ال��يطانية. الدرود. . و�انوا يباشرو��ا قبل غزوة

وأطرف من �ذا �� باب �سلسل العادات أن والئم �ذا العيد ال تخلو �� الشرق والغرب 

من الديك الذي �سميھ املصر�ون بالديك الرومي، و�سميھ أ�ل الصعيد م��م بالديك 

 املالطي، و�سميھ �نجل�� بالديك ال���ي، و�سميھ الفر�سيون بالديك ال�ندي ' وم��ا

  أخذنا �لمة (الدندي) ال�� �س�� ��ا �ذا الديك �� �عض �حيان.

  فما عالقة �ذا الديك املوزع �سماء ب�ن �مم �عيد ميالد السيد املسيح؟

  أ�ان لھ شأن �� قراب�ن عيد امليالد ال�� اصط�� عل��ا املسيحيون �سبقون؟

لم يكن معروفا �� الدنيا لم يكن لھ شأن قط بذلك العيد ب�ن املسيحي�ن �ول�ن. بل 

القديمة قبل كشف القارة �مر�كية. ألنھ �ان من طيور أمر��ا الشمالية، ونقل م��ا إ�� 

جنوب أور�ة فأخطئوا �� �س�تھ إ�� الشرق، كعاد��م يومئذ �� �سبة �ل وارد جديد إ�� 

  البالد الشرقية.

�� ليلة عيد امليالد،  ومع �ذا يراه السائح الغر�ب حتما ع�� مائدة الشر�� والغر�ي

  فيحار وال يرى آخر �مر مناص من نبذ ا����ة ظ�ر�ا �� أمثال �ذه الشؤون.

فالعادات �جتماعية وراثة ب�ن ال�شر أجمع�ن، وقلما تنحصر عادة من عادات 

  ا��افل العامة �� قبيل واحد �ستأثر ��ا من البداية إ�� ال��اية.

  ف ع�� العادات والشعائر و�يام و�عياد؟؟إ��ا أسرة واحدة. . . ففيم ا��ال 
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  أش�ر الرسائل العلمية

   

�لمة الرسالة من ال�لمات ال�� �س�ش�د ��ا ع�� تطور ال�لمات �� معان��ا ودالال��ا ع�� 

حسب أحوال الزمن ومناسباتھ، فالرسالة مكتوب يرسل من إ�سان إ�� إ�سان، 

رسول من هللا، والرسالة م�مة من م�ام �صالح و�رشاد،  والرسالة دعوة دي�ية يؤد��ا

والرسالة �� املصط�� ا��ديث كتاب صغ�� �� بحث وج��، والرسالة اسم �ذه ا��لة 

  ال�� تجمع ب�ن �ذه الدالالت ما عدا الرسالة السماو�ة ال�� يختص الرسل من �ن�ياء.

 من �ثداء،  ور�ما �ان أصل ال�لمة �ل�ا من مادة (الرسل) بمع��
ً
الل�ن إذ يفيض س�ال

ثم استعملت ل��صب والس�ولة و�نطالق الر�� الذي ال �عو�ق فيھ، ثم �ان إرسال 

ال���ء عامة �و نقلھ من م�ان إ�� م�ان �� رفق ول�ن. ثم �ان �رسال ل�ل تحر�ك رقيق 

  أو عنيف ور�� أو شديد.

ا كما تبقى معان��ا ا��از�ة و�� و�كذا تتطور ال�لمات �� اللغة العر�ية وتبقى أصول�

  تتحول مع الزمان وتحولنا مع�ا وإن أب�نا عل��ا التحو�ل.
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 قد تحولت مع 
ً
والرسائل ال�� �عن��ا �� �ذا املقال �� امل�ات�ب ب�ن �حاد و�� أيضا

الزمن وتطورت مع مستحدثاتھ السابقة والالحقة، وم��ا �عميم الكتابة وتنظيم ال��يد 

  ة ع�� التخصيص.وشيوع املطبع

فان�شار التعليم مع انتظام ال��يد قد جعل الرسالة كث��ة �غراض يكت��ا العامي 

ا��ا�ل كما يكت��ا �ديب املطلع، وتكتب �� الشئون اليومية كما تكتب �� الشئون 

��سانية الباقية. فل�ست كتاب��ا اليوم موضع احتفاء وتنميق كما �انت يوم �ان 

 
ً
تدخر للموضوعات  - لصعو�ة انتظام ال��يد  -من العلماء و�دباء. و�انت كتا��ا جميعا

  النادرة و�ساليب �دبية أو �ساليب ال�� تالحظ �� مخاطبات الدول والرؤساء.

وشيوع املطبعة قد جعل الطبع وسيلة ل�شر املؤلفات العلمية واملصنفات �دبية. 

ية �� قلة �حتفاء والعناية، فأصبحت الرسالة ا��صوصية �املال�س ا��صوص

 ملا �ان �� عصور 
ً
و�ادت العناية أن تقتصر ع�� املوضوعات ال�� تذاع و�شاع، خالفا

  �مية ونقل الكتب باأليدي �� ��� معدودات.

فأقل ما يقال عن تطور الرسالة مع الزمن أ��ا لم تتقدم �� عصر املطبعة وال��يد، وأ��ا 

تخص بالتجو�د والتحس�ن، وقد خص بال��لة وقلة  أصبحت من املوضوعات ال�� ال

  �ك��اث.

و�ذا س�ب من أسباب ا��رص ع�� �ذا ال��اث الذي �ستحق �حياء و�س�بقاء، 

ولعلنا نحييھ ونحب العناية بھ إ�� كتابھ إذا أعدنا ذخائره القديمة إ�� الذيوع 

أخرى من رسائل البلغاء ��  والتداول، وأضفنا إ�� رسائل البلغاء �� اللغة العر�ية نماذج

  اللغات العاملية، كما فعل صاحب الكتاب.

�ذا الكتاب �و (رسائل العالم الك��ى) وجامعھ �و لن�ولن شس�� �مر��ي ومصادره 

�� لغات العالم القديم وا��ديث وم��ا اللغة العر�ية. فقد ترجم م��ا رسالة �سكندر 

ھ العر�ي ذي القرن�ن، وترجم غ�� �ذه الرسالة إ�� دارا ال�� �س�� ف��ا �سكندر بلفظ

من الروسية و�ملانية والفر�سية والالتي�ية و�غر�قية. ف�ان الكتاب من أو�� 

  مجموعات الرسائل الك��ى ال�� ظ�رت �� الع�د �خ��.
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ومن أ��اب الرسائل ا��موعة رجال من أعظم أعالم التار�خ �� العلم والفن وا��رب 

كر م��م �ومل�س و�ا�ون وفولت�� وواشنطون ونابيلون ورو�سب�� و�ك�� والسياسة. نذ

الكب�� و�ي��وفن و���ون ودس�يف��� ون�شة ولن�ولن وزوال ومارك تو�ن وعشرات من 

�ذه الطبقة �� العصور القديمة وا��ديثة، يفرغون قلو��م �� ودا�ع أدبية لم يقدروا 

 غ�� ما �علنون من  أن تصل إ�� أيدي القراء، -أو ألك���ا  -ل�ا 
ً
و�سرون ف��ا أحيانا

  الوساوس و�راء.

و�� ا��موعة رسائل ألناس لم �ش��روا �� الشرق كما اش��ر الذين ذكرنا�م فيما 

تقدم، ولكن رسائل�م �� الغرب ذخ��ة من أنفس ذخائر�م املرو�ة ب�ن �دباء 

لواز الفاتنة امل���بة، و�ديبات، ومن �ذا القبيل رسائل أبيالب الفيلسوف ال�ا�ن و�

  وقصة ح��ا الفاجع �أغرب القصص ال�� تروي عن عشاق العرب املش�ور�ن.

توفر ع�� ترجمة نخبة من �ذه الرسائل إ�� اللغة العر�ية أديب قدير �� النقل من 

�نجل��ية إ�� العر�ية ومن العر�ية إ�� �نجل��ية، و�و �ستاذ دمحم بدران، وأصدر 

��ا �� أك�� من مائت�ن وأر�ع�ن صفحة من القطع الكب��، وسماه أش�ر ا��زء �ول م

الرسائل العاملية، وأجاد النقل �� لغة س�لة ��يحة دقيقة التعب��. ف�يأ لقراء 

العر�ية مادة من القراءة املمتعة النافعة لم ت��يأ ل�م قبل �ذا الكتاب، وأعطا�م �� 

 
ً
 1وست�ن زادا للفكر والعاطفة يقعم �ل رسالة من �ذه الرسائل ال�� بلغت خمسا

  القلب وا��يال.

و�أ�ى ش�� صاحب ا��موعة �نجل��ية أن يصدق أن عصر ال��ق والتلفون قد ج�� 

ع�� الرسائل وضيق عل��ا ا��ال. ف�و يقول �� مقدمة ا��موعة: (إن اعتقاد 

أساس. ومن املعتقدين أن ال��ق والتلفون قتل فن املراسلة �و �� رأي اعتقاد �غ�� 

ح�ن إ�� ح�ن ي��ض �اتب من كتاب املقاالت والفصول فينعا�ا و�أسف لزوال�ا �� 

غضب مشروع، وإنھ لكمن ين�� وقا�ع ا��ب العظ�� والصراع العظيم والفن العظيم 

                                                 
 تمرض 1
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واملأساة العظيمة وا��واطر العظيمة، وقد يجد ا��واب املب�ن �� الرسائل الباقية ال�� 

واشتملت ع�� تلك الصيحات املث��ة ال�� بدرت من أميل زوال احتو��ا �ذه ا��موعة 

ورو�رت لو�س ستف�سون ومدام �وري و�ارتومليو فانز��� ولور�س و�ونراد وترو�س�ي 

وتوماس مان. وغ���م من املعاصر�ن الذين انتخبنا ل�م �عض الرسائل �� �ذه 

  ا��موعة. . .)

املراسلة �و ضرب من إشفاق وعندنا أن �ذا �شفاق من الرجل املشغوف بفن 

  الوالدين ع�� �بناء.

ف�ل فنان متعلق بنفھ يأ�ى أن �سمع �عيھ أو ي��قب زوالھ، و�ل والد يحب وليده يأ�ى 

  أن ييأس من حياتھ ولو أنذره باليأس منھ أقدر �طباء.

ومثل �ذا الشغف معقول ومقبول، ولكنھ ال ينفى ا��قيقة ال�� تدل عل��ا عبارة 

�ذه و�و �سوق�ا لنفسھ وللقراء مساق الطمأنة والت�ش��. فلو ق�س ما �ان املؤلف 

 واختاره �� 
ً
ي�ب�� أن يكتب �� العصر ا��ديث من رسائل �دباء إ�� ما كتب فعال

ا��موعة لظ�ر أن الواقع ال يتجاوز معشار املطلوب أو املأمول. فإن العصر ا��ديث 

عدده �� ا��يل الواحد ع�� عدد أمثال�م ��  يخرج لنا من �دباء �� �ل قطر ما ير�ى

 مثل ما كتبھ �دباء 
ً
جميع العصور اليونانية والالتي�ية، و�م مع �ذا لم يكتبوا جميعا

  �قدمون أو ما كتبھ معاصرو�م من العظماء والرؤساء.

فال شك �� جناية ال��ق والتلفون وال��يد واملطبعة ومقابالت املسارح ودور الصور 

ة ع�� تبادل الرسائل البليغة ومساجالت العاطفة والفكر ب�ن أبناء البلد املتحرك

 عن البالد القص�ية، ولكن �مل �� دوام �ذا الفن منوط بك��ة ال�اتب�ن 
ً
الواحد فضال

 يكتب عشر�م و�نقطع عن الكتابة �سعة 
ً
وإن قل نصي��م من الكتابة. فإن ألفا

 من عشر�ن أو ثالث�ن 
ً
ي�بادلون الرسائل أجمع�ن، ومن �نا ير�� أعشار�م أوفر أثرا

دوام �ذا الفن ا��ميل �� عصرنا ا��ديث ع�� الرغم من مواعيد التليفون ومقابالت 

  املسرح وقلة �ك��اث بالرسالة ا��اصة إ�� جانب املطبوع وامل�شور.
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ع�� أننا نحسب أن �ذا الفن ع�� جمالھ وإغوائھ ال �ستغ�� عن ال���يع و�س�بقاء، 

�س أد�� إ�� اس�بقائھ وإغراء القراء بھ من تزو�د�م بالنماذج ال�� يلتذو��ا و�قبلون ول

عل��ا و�س��يدون م��ا فقد ي�ون �ذا �قبال مدعاة إ�� ا��ا�اة أو إ�� ابتداع فن 

للمراسلة ال يتوقف ع�� مرسل ومرسل إليھ بل ينفرد بھ �اتب واحد يف�ن �� ا��طاب 

  وا��واب.

��اسل ا����ع بدعا �� العصور �و�� و�� العصور ال�� ازد�رت ف��ا ولم يكن �ذا ال

الرسالة ولم يكن أل��ا��ا غ�� ع��ا بال��ق والتلفون. فقد حقق شميدلر الباحث 

�ملا�ي أن رسائل أبيالرو �لواز قد أنفرد أبيالر بكتاب��ا �ل�ا ولم �شاركھ ف��ا �لوار ع�� 

وعرض برت��اند رسل ل�ذه الدعوى �� كالمھ عن  ما �و مش�ور �� �داب �ور�ية،

أبيالر فقال: (إن�� لست من ذوي �ختصاص �� تمحيص �ذه الدعوى، ولك�� أرى إنھ 

  ل�س �� خالئق أبيالر املع�ودة ما يمنع قبول�ا و�جعل�ا �� حكم املستحيل.

ك أن فإذا جاز �ذا فيما م��� ف�و أقرب إ�� ا��واز �� العصر الذي نحن فيھ، وال ش

صدق الواقع أجدى �� كتابة الرسائل من صدق الفن أو صدق �بداع. ولكن صدق 

الفن ال بأس بھ ع�� العالت إذا �ان فيھ �عو�ض ��ناية ال��ق والتليفون ع�� نوع 

  جميل من الكتابة تحيق بھ نذر الزوال.

ل ول�س أو�� بتحقيق �ذا الغرض املرجو من عمل كعمل �ستاذ بدران، ولعل إقبا

القراء ع�� جزئھ �ول يجعل بظ�ور �جزاء التالية وإضافة النماذج ا��ديدة إ�� 

النماذج القديمة، من مصادر ش�� تفتح لھ أبوا��ا معرفتھ الوافية باإلنجل��ية، و�� ال 

  تخلو من أوسع املراجع �� �ذا املوضوع.
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  أفراح ا��ياة وآالم�ا

   

لصاحب التوقيع الفاضل جاء ف��ا: (. . . ب�نما كنت اقلب �ذا تلقيت من �غداد رسالة 

مع أ�ي  -وجدت�� اقف أمام جملة �� �عقيبكم ع�� كتاب  -�سألونك  -السفر ا��ليل 

  و��: -العالء �� ��نھ 

 أن �غض ا��ياة اس�ل من حب ا��ياة، وان 
ً
(. . . ما زلت اعقد وازداد مع �يام اعتقادا

 من أدوات النفس  �دوات النفسية ال��
ً
نلمس ��ا آالم ا��ياة اعم وأشيع واقرب غورا

ل�� نلمس ��ا أفراح ا��ياة العليا ومحاس��ا الك��ى فالفرح اعمق من ا��زن �� رأ�ي وال 

  مراء. أما الفرح ف�و القدرة و�نتصار)

  ف�ال تفضل سيدي �شرح �ذه العبارة. . . ا��.

  ال�اظمية

  جعفر آل ياس�ن
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حق التفصيل؛ ألننا �� الشرق ال نزال قادر�ن ع�� ا��زن عاجز�ن عن واملوضوع �ست

 اقرب إ�� السلوب 
ً
الفرح أو قادر�ن ع�� ال�شاؤم عاجز�ن عن التفاؤل. ور�ما كن فرضا

منھ إ�� الثبوت. فكث�� من أفراحنا نا��� من قلة الفكر وقلة املباالة، وقليل م��ا نا��� 

  �� �ذه ا��ياة.من ف�م أسباب الكمال ومعارض ا��مال 

و�لم اس�ل من السرور ألن أدوات �لم م�سرة للطفل وا��ا�ل مقصورة ع�� 

  ��سان.

وأدوات �لم �� ا��واس ا��سدية، و�� �افية إلشعار صاح��ا بجميع املؤملات 

  و�وجاع ال�� �شتمل عل��ا عالم ا��س امل�سع ��ميع �حياء، وم��ا ��سان.

ر �شوكة الوردة. ألن الشعور ��ا ال يحتاج إ�� اك�� من جلد �ل �� �ستطيع أن �شع

  وأعصاب.

ولكن ا��لد و�عصاب ال تكفي للشعور بجمال الوردة ونضر��ا ومعا�ي الصباحة 

  وا��سن ال�� ت��اءى ��ا للعيون و�ذواق، وتتمثل ��ا فبعالم ا��يال.

فإذا دخل �ذا ال�� و�ل �� �ستطيع أن يرى ظوا�ر �شياء و�سمع ظوا�ر �صوات 

دار �ثار أو دار الفنون املوسيقية رأى وسمع �لما يرى بالعيون و�سمع باآلذان. ولم 

  يجد �� ما رآه أو سمعھ مدعاة للسرور أو مدعاة إ�� تكرار الز�ارة باختياره.

 - و�� حاسة الذوق  -ولكن إذا ملك من أدوات النفس فوق حاس�� البصر والسمع 

فيما رآه وسمعھ. ونظر �� دار �ثار إ�� جمال الصناعة وداللة عرف مواضع الفرح 

املعا�ي التار�خية ا��الدة، وسمع �� دار الفنون املوسيقية آيات التعب�� امل�سق وأسرار 

  العاطفة ا��فية ال�� ت��جم عن نفس�ا بلغة ���ان.

الذي ال  �ل إ�سان �ستطيع أن يخسر �� ا��ياة، ألن ا��سارة ف��ا مضمونة للعاجز

يحسن الف�م وال يحسن العمل. ف�ل عاجز (قادر) ع�� أن يأخذ نص�بھ من خسائر 

  ا��ياة �غ�� عناء، وقادر ع�� أن يأخذ �لم مع ا��سارة، ألنھ يأ�ي مع�ا �غ�� دعوة!

  ولكن القدرة ع�� �نتصار �� ا��ياة ال �شيع ب�ن الناس شيوع ال��ز والقصور.
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ن والعاجز�ن قد يكسبون. ولكن �ذا ال ينفي ا��قيقة �عم إن القادر�ن قد يخسرو 

ال�� �عرف�ا القادرون والعاجزون و�� أن القدرة اندر من ال��ز وأن أدوات ال��ز 

  م�سرة لألك��ين وأدوات القدرة ال تت�سر لغ�� القليل.

�ل إ�سان �ستطيع أن يجد �� تمثال املرمر وسيلة إ�� �لم، ألنھ يحصل ع�� �لم 

�� الرأس، والقدم. ولكنھ ال يحصل ع�� السرور الذي يو�� بھ التمثيل إال إذا بصدمة 

أدرك محاسن الفنون وعرف صاحب التمثال وما عملھ �� حياتھ وما استحق بھ �ذا 

  التخليد ب�ن قومھ وقادري فضلھ وج�اده.

  من �فراح.وال �عن�نا �نا أن ت�ون �فراح �� ا��ياة اك�� من �الم أو ت�ون �الم اك�� 

وإنما �عن�نا أن أدوات �لم م�سرة لألك��ين، وأن �فراح ال�� تحتاج إ�� ف�م غ�� ف�م 

  الظوا�ر حقيقة مقررة ال يدرك�ا غ�� القليل.

و��يح أن النفس إذا ارتفعت شعرت بآالم ال �شعر ��ا النفوس الوضيعة وأدركت 

لعمياء؛ ولكن �ذا ال �غ�� ا��قيقة مواطن للشر ال تدرك�ا الطبا�ع املغلغلة والضمائر ا

 
ً
ال�� أسلفنا�ا! و�� أن �لم �� جملتھ ال يحتاج إ�� أدوات نادرة ب�ن �حياء، وأن كث��ا

من ا��لوقات �ستطيع أن تتألم و�� �� املرتبة الدنيا من مراتب ا��ياة، وال �ستطيع 

� �قل صفة ال��ة أن تفرح إال إذا توافرت ل�ا صفة (وجو�ية) غ�� مسلو�ة، و�� ع�

  واعتدال املزاج.

و�عمم �ذه ا��قيقة فنقول إن املؤملات سلوب وأن املفرحات ثبوت. ألن �لم يأ�ي من 

الفقد، والفرح يأ�ي من وجود ��� يفرح أو يصدر منھ الفرح. وال حاجة باإل�سان إ�� 

  أداة للفقد وا��سارة، ولكنھ يحتاج إ�� أدوات كث��ة لإليجاد والتحصيل.

قد م��� ع�� الشرق زمن لم �سمع فيھ غ�� الش�اية وا��زن �� شعره ون��ه، وغ�� و 

الش�اية وا��زن �� مواعظھ وخطبھ، وغ�� الش�اية وا��زن �� جملة أحوالھ وأعمالھ. 

ولم يكن ذلك الزمن الذي عمت فيھ الش�اية وا��زن زمن القدرة والعلم بل زمن 

� نلمس ��ا آالء ا��ياة أعم وأشيع واقرب الفقد والكسل. ألن �دوات النفسية ال�

 من أدوات النفس ال�� نلمس ��ا أفراح ا��ياة العليا ومحاس��ا الك��ى.
ً
  غورا
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والطفل يب�ي �� ال��ظة �و�� من حياتھ، ولكنھ ال �عرف �ب�سام قبل بضعة اش�ر. 

سام أن �عرف ألنھ �� الب�اء ال يحتاج إ�� اك�� من صوت و�واء. ولكنھ يحتاج قبل �ب�

  وجھ أمھ وأبيھ وان يدرك العطف ب�نھ و��ن أمھ وأبيھ.

وإذا تركنا شعور الضرورة إ�� شعور املش�ئة و�ختيار تب�ن لنا أن ��سان سر�ع إ�� 

كشف النقائص والعيوب �� الناس بطئ �� كشف النقائص والعيوب �� الناس بطئ �� 

  ف�ا وم�ابر �� الش�ادة ��ا أل��ا��ا.كشف ا��اسن واملزايا. بل مغالط ف��ا �عد كش

  ف�و م��وب عن ا��اسن باختياره و�غ�� اختياره:

م��وب عن محاسن الدنيا ما لم ي��يأ ل�ا بأدوات الذوق واملعرفة وعمق البد��ية 

  وسمو ا��يال.

وم��وب عن محاسن الناس ألنھ يحب أن �ستأثر با��اسن لنفسھ أو يحب أن يبالغ 

وتصغ�� مزايا غ��ه. فال يحتاج إ�� اك�� من �نانية العمياء يج�ل �� �عظيم مزاياه 

فضائل �خر�ن ومظا�ر الكمال �� ا��لوقات؛ ولكنھ يحتاج إ�� النبل و�نصاف 

ورحابة الصدر ليعرف تلك الفضائل و�نعم �عرفا��ا و�وف��ا حق�ا من العطف 

  و���اب.

العصابة عن عي�يھ ليتعلم �عد  ف�و �� معرض الدنيا معصوب العين�ن ح�� ترتفع

  ج�ل و�قتدر �عد قصور، و�غتبط بجمال من يراه �عد أن �ان ال يراه.

و�و �� معرض ا��ياة ال�شر�ة يضع كفيھ ع�� عي�يھ باختياره وال يرفع�ما ح�� ترتفع 

  عن ضم��ه عصابة �ثرة وا���ود، و�نفذ إليھ شعاع النور من عالم ا��ق و�نصاف.

 من الناس ل�ذا �� أن ي
ً
قال إن أدوات �الم اس�ل واعم من أدوات �فراح، وأن كث��ا

قادرون ع�� الشعور باأللم �� اعم حاالتھ ولك��م ال يقدرون ع�� الشعور بجميع 

  �فراح وال بجميع املرضيات.

وإذا طبقنا �ذه املالحظة ع�� أ�ي العالء وجدنا أ��ا تنطبق عليھ وع�� زمانھ، وتدل �� 

 ع�� س�ولة أسباب �لم وصعو�ة أسباب الفرح بالنظر إليھ و�النظر إ�� حالتھ 
ً
أيضا

  الزمان الذي عاش فيھ.
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ف�و حس�� كس�� �� عقر داره، وزمانھ زمان الف�ن وا��روب وزمان التقلب والنفاق، 

وغاية �مل فيھ أن �سلم من الشرور أو يتغلب عل��ا �شرور أك�� م��ا وكال�ما بالء 

  و�الء ع�� اللئيم، وقضاء يلوذ منھ ا��ائر بالقبوع أو بالقنوع.ع�� الكر�م 

و�عد فيكفي أن �علم أن ��سان مطالب بتحقيق أسباب الفرح وغ�� مطالب بتحقيق 

  أسباب �لم، لنعلم أن افرح محتاج إ�� �داة وإن �لم ال يحتاج إ�� أداة، بل إ�� نجاة!

   

  

  

  

  

  

  

  مسألة القضاء والقدر

   

ت يا سيدي أن اقدم إليك مسألة واحدة ح�� ال �شق ع�� مجلة (الرسالة) قد راعي

ردك. . . و�ذه املسألة �� (القضاء والقدر) �ل ��سان مس�� أم مخ��؟. . . وقد وج�ت 

 لم أر فيھ مقنعا. . . فتضار�ت �راء �عق�� 
ً
�ذا السؤال من قبل ألستاذي فرد ع�� ردا

  ي. . .وإ�ي ألخ��� ع�� نف��� وع�� إيما�

  دمحم ع�� طالب

  بمعمل قنا

مسألة القضاء والقدر �� مسألة ا��ر�ة ��سانية �� جميع نواح��ا، ف�� ��ذه املثابة 

  مسالة قضائية نفسية علمية، ول�ست باملسألة الدي�ية وكفى.
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ول�س من امل�سور أن تحل �ذه املسألة من جميع وجو��ا حال يدفع �ل اع��اض، 

النقاب عن العالقة ب�ن حر�ة ��سان وقوى ال�ون الذي  و�وافق �ل رأي، و�كشف

�ع�ش فيھ. فإن العلم بحدود حر�تة يتوقف ع�� �حاطة ��ذه العالقة من جميع 

أطراف�ا، ول�س ذلك باملستطاع �� عصرنا �ذا، وال نخالھ �ستطاع �ل �ستطاعة �� 

  وقت من �وقات.

ء والقدر �� نفس�ا حل معقول لكن املستطاع الذي ال شك فيھ أن مسألة القضا

  أس�ل من جميع ا��لول ال�� تذ�ب إل��ا العقول. . .

فبما يقول من ينكر القضاء والقدر �أنھ ���ء ال يوافق العقل وال �ساغ �� منطق 

  التفك��؟

أيقول بأن ا��لوقات يجب أن تختلف وأن ت�ساوى مع ذلك �ختالف �� �ل قدر 

  وقضاء؟

  عاقل. آلن اختالف التقدير الزم مع اختالف �قدار. ذلك حكم ال �سوغ �� عقل

فإذا اختلفت أقدار ا��لوقات وأوصاف�ا فال يخطر ع�� العقل أن ت�ون �عد ذلك 

  سواء �� �عمال والتقديرات.

وإذا �� لم تختلف فكيف ير�د املع��ضون أن ت�ون؟ وكيف يتو�مو��ا �� ا��يال 

  لم العيان!فضال عن تقدير�ا �� عالم الفكر أو عا

 ال فرق ب�ن �� و��، وال ب�ن ���ء و���ء، وال ب�ن موجود وموجود؟
ً
  أير�دونھ عاملا

 ال أشياء فيھ وال أحياء فيھ وال موجودات فيھ.
ً
  إذن �م ير�دونھ عاملا

 ل���ء آخر �� جو�ره أو صفاتھ. فإذا بطل 
ً
 إال إذا �ان مخالفا

ً
ألن ال���ء ال �س�� ش�ئا

  ل قوام �حياء واملوجودات.�ختالف ب�ن �شياء بط

ف�ل يرى املع��ضون أ��م �ر�وا من مسالة القضاء والقدر إ�� مسألة يقبل�ا العقل 

  وترتض��ا النفس و�تصور�ا ا��يال؟

وأي الصورت�ن �عد �ذا أقرب إ�� عقول املفكر�ن: عالم فيھ اختالف �� التقدير 

   توجد فيھ �حياء!واختالف �� �قدار؟ أو عالم ال توجد فيھ �شياء وال
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فمسألة القضاء والقدر ع�� �ذا أقرب إ�� الف�م من �ل مسالة تخطر ع�� بال مفكر 

  �� �ذا املوضوع.

وإذا �انت �� الوجھ الذي يقبلھ العقل فالناحية ا���ولة منھ ي�ب�� أن تقاس ع�� 

  ن.الناحية املعلومة. فيطم�ن الفكر إ�� موافق��ا لھ ومطابق��ا لدوا�� �يما

أما �ذه الناحية ا���ولة ف�� ناحية التوفيق ب�ن العدل �ل�� واختالف ا��زاء ع�� 

  �عمال.

فإذا وجب أن تختلف �شياء و�ختلف �حياء و�ختلف ا��زاء، فقد وجب أن ي�ون 

ا��زاء غ�� مناقض للعقل �� ��اية املطاف. . . و��اية املطاف �ذه �� ال�� يج�ل�ا 

  ع�� ما �علم ف�سري إليھ الطمأن�نة �� �ذا القياس ال��يح. ��سان، و�ق�س�ا

و�تحدث �ديب صاحب ا��طاب عن صديق لھ ���ر من تبلبل خاطره �� �ذه 

املسالة فيقول (أنھ أبرز �� آراء �� �ذه املسالة وقال إ��ا آراء أ�ل السنة وأخرى قال 

  إ��ا آراء املع��لة). . . وال يدري أ��ما أحق باالتباع.

وال فائدة من �طالة �� تفصيل �ذه �راء أو تلك �راء. ولكن �اتب ا��طاب خليق أن 

يوقن أن آراء املع��لة تؤدي إ�� تبلبل �� ا��واطر �عود ع�� صاحبھ ���ر�ة أمر وأن�ى. 

أل��م يحلون املش�لة بمشكالت و�خرجون من تيھ إ�� أتياه. و�قولون إن ��سان ي�ب�� 

 أل 
ً
  0ن هللا يحاسبھ، وإن هللا ال يحاسب إال ألنھ حر �� عملھ واختيارهأن ي�ون حرا

ف�م ال يقررون أن ��سان حر �� عملھ واختياره بدليل من الواقع، بل بفرض من 

الفروض. فمن أين ل�م أن حساب هللا ال يوافق حالة التقدير، وأنھ البد أن ي�ناقض 

 يتقابل فيھ العدل العدل إذا وجب �يمان بالتقدير؟ وملاذا يمنعو 
ً
ن ع�� هللا حسابا

والرحمة وصدق ا��زاء والعقاب؟ وإذا وجب ال�سليم بأن �ختالف �� العالم املش�ود 

�و ا��الة ال�� يتحقق عل��ا الوجود، فلماذا يجزمون بأن �ذه ا��الة الواجبة 

  س�ناقض ما يجب �� مسألة العدل والتوفيق ب�ن العمل واملص��؟

ينكرون وجود هللا ��از أن يبطلوا ا��كمة �� ا��لق �لھ وأن يبطلوا  لو �ان املع��لة

العدل والرحمة فيما �و ظا�ر لنا وما �و م��وب عنا، ولك��م يؤمنون بوجود هللا 



152 
 

و�ؤمنون بوجوب �ختالف ب�ن �شياء و�حياء. فلماذا تضيق قدرة هللا عند�م عما 

  يوافق ا��كمة فيما يج�لون؟

ا��ل الوحيد املستطاع لعقدة القضاء والقدر �و املقابلة بي��ا  وقصارى القول أن

و��ن العقد ال�� ت�ت�� إل��ا إذا أنكرنا القضاء والقدر. . . وأن العدل بمع�� املساواة 

الشاملة �و العدم �عينھ، ألن املساواة الشاملة تنفي قيام �شياء و�حياء. فال بد من 

��، وال تناقض إذا ب�ن العدل و�ختالف �� تركيب مع�� للعدل �ل�� غ�� �ذا املع

  املوجودات، إذا وجب أن نف�مھ ف�ما غ�� ف�م املساواة �� �قدار واملساواة �� التقدير.

ونحن نرى �� حياتنا العملية أن الناس يرثون أخالق�م من آبا��م وأم�ا��م، و��شئون 

ا مع �ذا ال نبطل الت�ليف وا��زاء ب�ئ��م و��ئات أسالف�م، ولكنن ة�� عادا��م ع�� �شأ

وال نرى أنھ عبث �� غ�� جدوى، أو أن إلغاء القوان�ن والعقو�ات مساو لبقا��ا 

وسر�ا��ا. . . ف�ناك نص�ب من ا��ر�ة يكفي لقيام الت�ليف �� املسائل الدنيو�ة، 

و�ناك نص�ب من ا��ر�ة يكفي للتوفيق ب�ن العمل وا��زاء �� �ذه ا��ياة القص��ة. 

  فكيف با��ياة �بدية ال�� تدبر�ا عناية هللا وال يحيط ��ا علم ��سان؟

إن مسالة القضاء والقدر عقدة، ولك��ا عقدة ال ينكر�ا املنكر إال وقع فيما �و أعقد 

  م��ا، والسيما املنكر الذي يؤمن بوجود ا��الق القديم.

ملسألة و�� غ���ا من أما الذين يبطلون وجوده فإ��م �عطلون العقل جملة �� �ذه ا

 لإلش�ال وال للسؤال، 
ً
املسائل، ألن تفس�� العالم �لھ باملصادفة العمياء ال يدع مجاال

  و�ل ���ء جائز أو غ�� جائز. فقد استوى ا��ائز وغ�� ا��ائز ع�� �ل حال.
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  بدع ال�ش�يھ. . .

   

�ن عرضت ل�ما �� جاء�ي خطاب من (مستفسر) �سأل�� فيھ �عض التوضيح ملسألت

محاضرة عن (�دب املصري ب�ن حر��ن) ألقي��ا �� نادي خر��� القسم �نجل��ي 

  با��امعة املصر�ة. و�ما بدعة ال�ش�يھ والروايات ال�� �س�� باملالحم �جتماعية.

أما بدعة ال�ش�يھ فقد �انت مناسبة الكالم ف��ا أن أدباء الصناعة �انوا يحسبون 

الق �شباه ال�� ال أصل ل�ا �� الطبيعة وال �� إحساس الشاعر. الوصف فرصة الخت

ف�ان الشاعر يصف الدمع �حمر ألنھ اس�نفد ماء شئونھ فجرى الدمع من دم 

مآقيھ، فيأ�ي �عده من �عارضھ بوصف الدمع �خضر أو الدمع �سود أو الدمع 

  ان.�صفر إ�� غ�� ذلك من �لوان ال�� لم �شا�د قط �� ع�ن إ�س

  فمن �عليال��م الحمرار الدمع قول �رجا�ي:
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  دنون عشية التود�ع م�� ... و�� عينان بالدم تجر�ان

 جفو�ي ... ولكن رمن تخض�ب البنان
ً
  ولم يم��ن إكراما

فالدمع �نا نوع من صبغة �ظافر أو صبغة �نامل ال�� تقابل (املاني�ور) �� �ذا 

  الزمان.

  ا�ع�اس لون ا��دود:ولكنھ عند ابن س�ناء امللك 

 ... ول�ن بكيت فل�س بالبدع
ً
  ال تحسبوا أ�ي بكيت دما

  لكن دم�� ح�ن قابلھ ... ألقى شعاع ا��د �� الدمع

  وكذلك �و عند الباخرزي ح�ن يقول:

 وع��ة ... وقلت احمرار الدمع يخ�� عن وجدي
ً
  ش�وت الذي ألقى س�ادا

  رد من خديفقال محال ما ادعيت وإنما ... سرقت �عي�يك التو 

أما ابن الساعا�ي فالدمع عنده مطر، واملطر من ال��ق، وال��ق �الصفائح الدامية. . . 

  فال ��ب أن تجري الدموع بلون الدماء كما قال:

  سلوا با���� أين الظباء السوانح ... و�ل ظل �عدي بانھ املتناوح

 ... فأعلم�� أن ال��وق صفائح
ً
  جرى ماء عي�� يوم �اظمة دما

  ل املسألة إ�� أن�يق تقط�� عند يوسف بن لؤلؤ الذ��� فيقول:وتتحو 

  قالوا تبا�ى بالدموع وما ب�ى ... بدم ع�� ع�ش تصرم وانق���

  فأجب��م �و من دمي لكنھ ... ملا تصّعد صار يقطر أبيضا

  وإ�� �نا تنحصر املشا��ة �� الدمع والدم و�ما �� ب�ية ��سان و�� تركيب العيون.

 ح�� �عرض ��ل�ا خليل ابن إيبك الصفدي شارح المية إال أ��ا ال ت
ً
نحصر ف��ما طو�ال

ال��م ف��وي �� كتابھ (�ش�يف السمع با�س�اب الدمع) أن الدمع �سوّد كما قال 

  �عض�م:

  وقائلة ما بال دمعك أسودا ... وجسمك مصفر وأنت نحيل

  فقلت ل�ا أف�� جفاؤك مدم�� ... و�ذا سواد املقلت�ن �سيل
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صفدي باملع�� ولكنھ �ستضعف الشعر (�أنھ عروس جليت �� ثياب حداد). و���ب ال

  . . ثم ي�تقل إ�� الدمع �خضر ف��وي �ذين الب�ت�ن:

  وقائلة ما بال دمعك أخضرا ... فقلت ل�ا: �ل تف�م�ن إشار�ي

  ألم �عل�� أن الدموع تجففت ... فأجر���ا يا محن�� من مرار�ي

: (و 
ً
�ذا املقطوع ركيك. وإنما �ستطراد اضطر�ي إ�� و�عود الصفدي فيعقب قائال

ذلك. ولقائلھ عذر وا�� ل�ونھ دفع إ�� مضيق �ذا ا��واب، وكنت قد �لفت نظم ��� 

  �� الدمع �خضر فاتفق �� �ذا املع�� فنظمتھ و�و:

  يقول عذو�� ما لدمعك أخضرا ... جرى �� �وى ظ�� غال �� نفاره

  بصرب فيھ لون آس عذارهفقلت صفا دم�� وقابلت صدغھ ... فأ

  وت��عت بالنظم �� الدمع �صفر فقلت:

  وقائلة ما بال دمعك أصفرا ... فقلت ل�ا ما حال عن أصل مائھ

  ولكن خدي أصفر من سقم ال�وى ... فسال بھ واملاء لون إنائھ

و�كذا �انوا يف�مون الوصف ع�� أنھ مناسبة الختالق ال�شب��ات ال�� ال وجود ل�ا �� 

   �� الطبيعة، وال �ش��ون لتقر�ب ا��سوسات إ�� العاطفة وا��يال.ا��س وال

فلما خلص الشعر من أو�اق الصناعة بطل �ذا �ختالق وأعقبتھ محاولة ال�ش�يھ 

للتقر�ب وصدق التمثيل. و�ذه خطوة تقدم الشك فيھ. . . فال يقدح �� �ذا التقدم أن 

شب��ات وتمحل املناسبات. فإن الذي ي�ون السابقون أبرع من الالحق�ن �� اصطياد ال�

�عمد إ�� ال�ش�يھ ألنھ يحس و�تخيل خ�� من الذي �عمد إليھ ألنھ �عرض براعتھ �� 

  التلفيق و�ختالق، وإن قصر الصادق عن ا��تلق �� ظوا�ر ال�ش�يھ.

عرضت ل�ذا التطور �� سياق الكالم ع�� ��ضة الشعر ا��ديث �عد �بوط الصناعة 

 م��م ظن أن�� بھ إ�� ذلك ا��
ً
 أز�ر�ا

ً
ضيض. فبلغ من د�شة السامع�ن أن طالبا

وضعت �ذه الشوا�د من عندي لتمثيل تلك ال��عة واس�بعد أن يجد شاعر �� نظم 

تلك ال��افات. فأرضا�ي منھ �ذا الشك ألنھ �ان من أدل الدالئل ع�� ارتقاء �ذواق 

قبل بضعة قرون أصبح �� زماننا وتطور �ف�ام. فما �ان براعة ي�سابق إل��ا �دباء 
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 ع�� �شأة 
ً
 ال �عقل أن يخطر ع�� بال أديب وال قارئ، وكفى بذلك دليال

ً
�ذا ��فا

  �دب من جديد �عد ذلك امل�� وذلك �نحدار.

و�حق ملن أراد أن �س��يد من تحقيق تلك ���و�ة أن �عرف مرجع�ا �� ذلك الكتاب 

لسمع) قد طبع بمطبعة املوسوعات �شارع باب الذي أشرنا إليھ، فإن كتاب (�ش�يف ا

  ا��لق ول�س �و با��طوط النادر الوجود

أما الروايات املطولة ال�� سمينا�ا باملالحم �جتماعية فقد عرضنا ل�ا �� ا��اضرة 

لنقول إ��ا لم تظ�ر �� �دب املصري أل��ا تتوقف ع�� قيام املشكالت �جتماعية ال�� 

�� حي��ا م�� ظ�رت موضوعا��ا وظ�ر أبطال�ا وذوو (ال��صيات)  تدور عل��ا. وستظ�ر

  ال�� تؤدي أدوار�ا �� ا��ياة

وقد خطر لبعض السامع�ن أن يناقش �ذا الرأي ألنھ أخطأ ف�م العنوان وأخطأ ف�م 

  التطبيق.

فقد حسب أن القصة ال�� �س�� بامل��مة وقف ع�� موضوعات كموضوعات �لياذة 

  مقصورة ع�� معارك ا��روب و�طولة القتال. وما إل��ا، أو أ��ا

  ول�س لذلك مسوغ من أصل ال�لمة وال من تطبيق�ا �� الروايات.

فإن ال�لمة اليونانية ال �ش�� �� أصل�ا إ�� حرب وال أسطورة إل�ية. وال تتجاوز مع�� 

  �قصوصة أو ��شودة.

�� ألن رواية موت�� عن وتطبيق �ذا العنوان القديم ال �ستلزم حصر امل��مة �� �ساط

  ا��م�ور�ة ال�ولندية تحسب من املالحم و�� تدور ع�� وقا�ع التار�خ.

و�و ال �ستلزم حصر امل��مة �� املعارك ا��ر�ية ألن (ال�وميديا �ل�ية) م��مة 

ول�ست �� من روايات املعارك ا��ر�ية، ولو جاز �خذ بالقشور ملا جازت �سمي��ا 

  بو�ي) ع�� �ذا �عتبار.بال�وميدية وال (باأل 

وإنما تطلق امل��مة �� عصرنا وقبل عصرنا ع�� �ل قصة مطولة تدور ع�� موضوع 

فخم من موضوعات البطولة والعظمة، و�� من ثم صا��ة ألن تظ�ر �� �ل زمان م�� 
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ظ�ر املوضوع الذي تدور عليھ، ول�س من ا��تم أن تقف �عد عصر �وم��وس أو 

  عصور �ساط��.

  

  

  

  

  اي�س وأصول �� النقد والشعرمق

   

 �� مجلة الكتاب الفيحاء 
ً
(كتب �ديب السوري العصري �ستاذ خليل �نداوي مقاال

تناول فيھ بالنقد مؤلف �ستاذ سيد قطب ا��ديث عن (كتب و��صيات). 

واستطرد من نقده إ�� الكالم ع�� ما سماه املدرسة الشوقية واملدرسة العقادية �� 

: ومثل شو�� لن تظ�ر قيمتھ مدرسة عقادية أل��ا الشعر، ثم ان
ً
ت�� من كالمھ قائال

أظ�رت فيھ تح���ا يوم �انت تر�د أن تجعل من املاز�ي الشاعر �ك��، ومن شكري 

الشاعر املصور. و�ا قد طلق املاز�ي الشعر ألنھ لم ير نفسھ أ�اللھ، و�ا شعر شكري 

عقاد. والعقاد رجل ذ�نية جبارة وعقل ال يردده أحد، لم يبقى من تلك الفئة إال ال

  خص�ب ��يب، ال �سمح لھ أن يط�� إال بقدر. . .

 
ً
(و�ان من ا��ق أن أرجع إ�� صاحب املدرسة �� �ذا السؤال الذي أردت لھ جوابا

 عن �ات�ن املدرست�ن. . . فما قول �ستاذ فيما كتبھ ال�نداوي وما زعمھ من 
ً
شافيا

  رست�ن. . . ا��.التح�� وما حكم بھ ب�ن املد

  ع�� نافع

ونحن نوجز غاية �يجاز �� ا��واب املفيد ع�� �ذا السؤال، فنقول إن التح�� �� 

أخلق أن ي�سب إ�� الذين �ستحسنون أو  -و�� جميع �ح�ام  -أح�ام �دب 

  �ست��نون لغ�� س�ب �علمونھ إال إ��م قد استحسنوا وإ��م قد است��نوا وال مز�د.
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 من الشعراء أما أن يب�� ح
ً
كمك ع�� أصول ومقاي�س �عم �داب �ل�ا وال تخص أحدا

 ما �ان الرأي الذي ترت�يھ. ول�س املتح�� 
ً
أو الكتاب فل�س ذلك من التح�� �� ���ء �ائنا

إال الذي �ستمع إ�� تلك �صول واملقاي�س فال ينقد�ا وال يبطل�ا وال يف�م�ا ع�� 

  الوجھ ال��يح.

ن الشعراء �عينھ إذا ف�منا الشعر ع�� حقيقتھ وطلبناه من ونحن ال �عن�نا شاعر م

معدنھ. أما إذا �ان نج�ل تلك ا��قيقة وال �عرف ا��ك الصادق لذلك املعدن 

فاملص�بة أعم من محاباة شاعر أو ���اف بھ والتحامل عليھ أل��ا مص�بة امل��ان 

  تيھ.نفسھ ال مص�بة ال���ء املوزون �� إحدى كفيتھ، أو �� �لتا كف

ونحن لم نقل إن املدرسة الشوقية خلو من محاس��ا ومزايا�ا، وال قلنا إ��ا لم �شتمل 

  ع�� ���ء غ�� النقائص والعيوب.

ولكننا قلنا إ��ا لم تحقق للشعر أشرف مقاصده وأرفع مزاياه، وعرضنا�ا ع�� 

عل��ا املقاي�س ا��الدة ال�� ال س�يل إ�� ال�شكيك ف��ا بحال من �حوال، فلم يصدق 

 فيھ مذ�بنا �� (التطبيق).
ً
  مقياس م��ا وال حاول أحد أن ي��� لنا ما قسناه مخالفا

و�ذه خالصة تلك املقاي�س ال�� ندع إن�ار�ا ملن �ستطيع إن�ار�ا، أو ندع تطبيق�ا ع�� 

  خالف رأينا ملن �شاء كما �شاء.

  صناعية. فاملقياس �ول أن الشعر قيمة إ�سانية قبل أن ي�ون قيمة لفظية أو

  فما من أمة ع�� وجھ �رض إال و�� تنظم الشعر ع�� اختالف اللغات و�وزان.

و�� ال تنظم الشعر أل��ا تت�لم ��ذه اللغة أو تلك، و�عرف �ذا الضرب من العروض 

أو ذاك. ولك��ا تنظمھ أل��ا �ائنات إ�سانية حية تجمع�ا �ل�ا سليقة ��سان ونوازع 

  ا��ياة.

شعر الصادق الرفيع إنھ يحتفظ بقيمتھ الك��ى إذا ترجم إ�� جميع فأول مقياس لل

اللغات، ألنھ يرجع إ�� الطبيعة وال يجعل مرجعھ �لھ إ�� أعار�ض �وزان أو موقع 

  �لفاظ �� �ذان.

  �عم إن املوسيقية اللفظية مز�ة من مزايا الشعر �� �ل لغة من اللغات.
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و مز�تھ الك��ى ال�� ال ي��ض �غ���ا، فأول ما يف�م ولك��ا إذا �انت �� مز�تھ الوحيدة؛ أ

من ذلك إنھ كالم منفصل من الطبيعة ��سانية، وإنھ صناعة محض وتلفيق من 

  �لفاظ و�وزان، ول�س من الشعر ��سا�ي ا��الد �� طراز رفيع.

 لغ��ه.
ً
  واملقياس الثا�ي إن الشعر �عب�� عن نفس صاحبھ وإن �ان وصفا

 من الشعر وجب أن �عرف صاحبھ وتتمثلھ �� دخائل طبعھ فإذا قرأت د
ً
 �امال

ً
يوانا

  ونوازع سر�رتھ وأطوار حياتھ.

  -وإذا ت�بعت غزلھ 
ً
�� أطوار تلك ا��ياة وجب أن تتمثل لك سمات حبھ وسمات  -مثال

  محبو�ھ �� �ل طور من تلك �طوار.

 عن نفس حية إذا كنت تج�ل تلك النف
ً
س ح�ن تقرأ ديوان فال ي�ون الشعر �عب��ا

صاح��ا، وال �ستخرج ل�ا من ديوانھ ترجمة حياة داخلية ال �عوز�ا ���ء غ�� �رقام 

  و�عالم.

 إذا كنت تقرأ غزل الشاعر �لھ من صباه إ�� شيخوختھ فال ترى 
ً
وال ي�ون الشعر �عب��ا

 ب�ن محبوب ومحبوب، وال ب�ن عاطفة وعاطفة، وال ب�ن شباب ومش�ب.
ً
  فيھ فارقا

 إذا �ان صاحبھ يزعم لك إنھ معطيك صورة من �حياء وال
ً
 ي�ون الشعر �عب��ا

  وا��مادات و�� ال �عطيك صورة من نفسھ.

 
ً
وإنما �ذا صناعة وفقر �� نوازع ا��ياة؛ ال يبلغ بقائلھ من القوة أن يم��ه (��صا

) ب�ن غ��ه من ��وص �حياء.
ً
  �امال

ة ب�ية حية أو (ب�ية عضو�ة) يقع �ل واملقياس الثالث للشعر الصادق أن القصيد

  جزء م��ا �� موقعھ الذي ال �غ�� فيھ غ��ه، كما تتألف �جسام من ا��وارح و�عضاء.

فإذا عا����ا بالتقديم والتأخ�� ماتت كما يموت ا��سم ال�� الذي تضع قدميھ �� 

  موضع رأسھ أو رأسھ �� موضع قدميھ.

م �عيد�ا �� �ل مرة ع�� وضع جديد ف�� إذن أما إذا جاز لك أن تبع���ا شذر مذر ث

من عالم ا��ماد ال من عالم �حياء. بل �� من عالم ا��ماد الذي ال فن فيھ وال 
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ت�سيق لھ وال مع�� ل��كيبھ. ألنك ال �ستطيع أن تصنع �ذا الص�يع بجماد �التمثال أو 

  جماد �الدوالب أو القدح املنقوش.

  ن ��ا �� نقد الشعر وتقدير الشعراء. . .�ذه أمثلة من املقاي�س ال�� ندي

  فع�� أي وجھ تجوز ا��الفة ف��ا؟

  ال تجوز ا��الفة ف��ا إال ع�� وجھ من وج��ن:

فإما أن يقول القائل إن �ذه املقاي�س باطلة �� جمل��ا وتفصيل�ا، وإن الشعر قد 

�وزان  ي�ون من طراز الشعر الرفيع و�و ال �عطينا مز�ة إ�سانية بمعزل عن رن�ن

وطالوة �لفاظ، وال �ع�� لنا عن نفس صاحبھ ودخيلة حياتھ، وال تتماسك قصائده 

  تماسك الب�ية ا��ية ال�� �ستع��� ع�� التقديم والتأخ��.

  فإن قال القائل �ذا ف�و وشأنھ فيما يراه، والناس وشأ��م �� �خذ بما رآه.

ھ واحد للمخالفة فيما قدمناه، أما إذا قبل تلك املقاي�س وارتضا�ا فل�س لھ غ�� وج

وذاك أن يقول إن املقاي�س ��يحة ولك��ا تنطبق ع�� شعر املدرسة الشوقية وما 

  جرى مجرا�ا.

ومع�� ذلك إنھ �ستطيع أن �ستخلص من دواو�ن شو�� صورة صادقة لھ �الصورة 

�عرف ال�� �ستخلص�ا من الدواو�ن ألمثال املتن�� واملعري وأبن الرومي وأ�ي نواس وأن 

 ملن أح��م ونظم الغزل ف��م ع�� 
ً
 ��بھ �� الشاب واملش�ب، وأوصافا

ً
من غزلھ أطوارا

  اختالف ا��اسن وال��ايا وألوان الغرام.

ومع�� ذلك إنھ �ستطيع أن ي��جم قصائد شو�� و�حتفظ ل�ا با��و�ر الذي ال يزول 

اقد بقصيدة بزوال ا��اسن اللفظية والنغمة املوسيقية، و�ستطيع أن يتحدى الن

  تتماسك �� ب�ي��ا كما يتماسك �حياء و�ستع��� ع�� محاولة التقديم والتأخ��.

 ع�� 
ً
 وأن �س�� كالمھ ردا

ً
فإذا استطاع �ذا جاز لھ إن �س�� استحسانھ استحسانا

 �� معرف �راء و�ذواق.
ً
  نقد و�يانا
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ر�د، ولھ أن أما أن ي�ون قصاراه (�ستحسان و�س)! فلھ أن �ستحسن (و�س) كما ي

يقول إن املستحسن�ن مثلھ (و�س) كث��ون. . . ولكن أي استحسان �ذا الذي تقيمونھ 

 آلداب ��سانية يا �ؤالء؟
ً
  معيارا

إن الذين طر�وا لشعر شو�� ولم يلمسوا مواطن النقص فيھ �م بأعيا��م أولئك 

يزالون ي��نمون  الذين طر�وا لتلك �غا�ي السقيمة الشا�عة، ورددو�ا وترنموا ��ا وال

  ��ا و�� �غ�� النفوس وتفرغ املعدات.

أف�ذا �و املقياس القو�م املستقيم، وما ن�سط نحن من خالصة �داب ��سانية �و 

  التح�� وال��ز عن التقدير؟

.
ً
  أف�موا يا �ؤالء أوال

.
ً
  وأف�موا يا �ؤالء ثانيا

.
ً
 وأخ��ا

ً
  وأف�موا يا �ؤالء أوال

أف�موا قبل أن تنصبوا أنفسكم قدوة للنقد والتقدير، أف�موا قبل أن ت��موا، و 

  ومحكمة تق��� بالتح�� و�ستأثر لقضا��ا باإلنصاف.

   

  

  

  

  

  روح اليابان. . .

   

جاء�ي ا��طاب ��ي من �ستاذ (محمود دمحم ا��ب�ب) املعلم بمدرسة املر�د �عشار 

� من �دب �ن�ل��ي، البصرة قال فيھ �عد ثناء �شكره عليھ: (. . . نقرأ ال���ء الكث�

وأك�� منھ من �دب الفر����، ونطالع �دب �مر��ي و�ملا�ي واليونا�ي؛ ثم جاءت 

ا��رب العاملية الثانية فكشفت لنا القناع عن �دب الواق�� الرو��� خاصة �� 
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�قاصيص. كذلك لنا نظرات �� �دب الصي�� وال�ندي طالعناه �� كث�� من الكتب 

 �و الذي لم يحظ من أدبائنا بالعناية. ذلكم �و �دب املعر�ة؛ 
ً
 واحدا

ً
ولكن ش�ئا

 من أنواره ليكشف لنا مجا�لھ 
ً
اليابا�ي. و�ذا ما أردت من سيدي أن يلقى عليھ ش�ئا

ومراميھ. . . وقد عرفنا �عض فالسفة الص�ن، فمن يقود ا��ركة الفلسفية �� 

السؤال عن (روح اليابان) كما تتمثل ��  اليابان؟) إ�� أسئلة من �ذا القبيل تت��ص ��

  عالم التفك�� و�بداع �د�ي والفنون.

ومما �و غ�� عن الشرح أن أمة كب��ة عر�قة التار�خ �األمة اليابانية ال تخلو من أدب 

  وفن وفلسفة ع�� نمط من �نماط

لغر�ي�ن ولكن �ستاذ ا��ب�ب ع�� صواب ح�ن يقول إن �داب اليابانية لم تظفر من ا

وال من العرب بالعناية ال�� ظفرت ��ا آداب الص�ن أو ال�ند القديمة. و�بدو لنا أن 

السر �� �ذا يرجع إ�� املنافسة السياسية أو ا��ر�ية ب�ن اليابان والواليات املتحدة 

و�ر�طانيا العظ�� وفر�سا ع�� ا��صوص. فإن �مر�كي�ن و�نجل�� والفر�سي�ن لم 

ن وال�ند نظرا��م إ�� منافس�ن ��ددو��م �� ميادين التجارة ينظروا إ�� الص�

و�ستعمار، ولك��م نظروا �ذه النظرة إ�� الياباني�ن، ف�ان ل�ذه املنافسة شأن �� 

ا��فاء الذي قو�لت بھ آداب اليابان ب�ن الناطق�ن باللغت�ن �نجل��ية والفر�سية ومن 

  �داب العاملية.�عتمدون ع�� �ات�ن اللغت�ن �� �طالع ع�� 

وقد ظفرت الص�ن وال�ند بالعناية الك��ى من م��ج�� �داب الشرقية لس�ب آخر غ�� 

�ذه املنافسة �ستعمار�ة، و�و أصالة �داب الص�نية وال�ندية وغلبة �قتباس ع�� 

 �ما مرجع الثقافة �و�� ال�� عول عل��
ً
ا �داب اليابانية. فإن ال�ند أوال والص�ن ثانيا

اليابانيون قبل ��ض��م �خ��ة منذ أواخر القرن املا���، فلما ��ضوا ��ض��م تلك �� 

العصر ا��ديث �انت ثقاف��م ���ة م��فة من الثقافة �ور�ية أو �مر�كية؛ فلم 

 بنقل �ثار 
ً
يحفل ��ا �ور�يون و�مر�كيون أل��م يطلبون الغرائب وال يحفلون كث��ا

  ا �عودوه وألفوه.الفنية ال�� �شبھ م
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وقد حال ب�ن �مة اليابانية و��ن ���يل مأثورا��ا الشعر�ة والن��ية أ��ا لم �عرف 

الكتابة قبل القرن الرا�ع للميالد، ولم يكن شعراؤ�ا وأدباؤ�ا من جم�رة الشعب وال 

من أوساط الناس �� أك�� �حوال، بل �انوا من �مراء والك�ان و�ساتذة الذين 

  الشعر كما يقرضھ امل��فون �� أوقات الفراغ. يقرضون 

ع�� أن �ذا �لھ لم يمنع العبقر�ة اليابانية أن �سلك طر�ق�ا إ�� اللغات �ور�ية، 

فتجلت تلك العبقر�ة �� نمط�ن من الشعر �علو ف��ما الصبغة القومية ع�� �ل 

قديما  صبغة، و�ما مقطوعات (ال�ا�و) ومنظومات الوقا�ع ا��ماسية ال�� وضعو�ا

  �� أسلوب الروايات التمثيلية.

أما مقطوعات (ال�ا�و) ف�� أشبھ الشعر بما طبع عليھ اليابانيون من الدقة و�ناقة، 

و�� مقطوعات ال تتجاوز الواحدة م��ا ب�ت�ن أو شطر�ن. ومن أمثل��ا ال�� �شرنا�ا �� 

�نالك ز�رة  �عض مقاالتنا ب�ت يقول فيھ الشاعر وقد نظر إ�� ��رة: (�ا قد سقطت

كال إ��ا فراشة!) و��تان يقول ف��ما الشاعر �� حقائق ا��ياة وأو�ام�ا: (ما دمت أعلم 

أن الوقا�ع ال�� �ش�د�ا ل�ست �� �ل اليق�ن، فمن أين �� أن أحالم املنام ل�ست سوى 

  أحالم؟).

أل و�ل �ذا الشعر ع�� �ذا النحو من الدقة ال�� تتألأل �� ألفاظ�ا الوج��ة كما يتأل

الفص النف�س �� ا��اتم الفر�د. وأك�� ما ينظمونھ �� الوصف وا��كمة ع�� �ذا 

  املثال.

أما شعر ا��ماسة �� الروايات التمثيلية أو القصائد املطولة ف�و من سليقة اليابان 

ال�� استقلوا ��ا عن املقت�سات الص�نية، ألن أ�ل الص�ن ال يقدسون ا��د العسكري 

  الشرقيون كما يقدسھ ج��ا��م 

وأش�ر شعرا��م فيھ (ش�ام�سو) الذي يلقب �شكسب�� اليابان. وقد ترجمھ إ�� 

�نجل��ية أديب يابا�ي معاصر �و �ستاذ اساتارو مياموري أستاذ �دب �نجل��ي �� 

 �غ�� �عض الغناء عن املطوالت �� التعر�ف ��ذا 
ً
 حسنا

ً
جامعة طوكيو، وقد لھ تقديما

  بالده.الفن ا��اص من فنون 
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وم�ما يقل القائلون عن غلبة �قتباس ع�� الفنون اليابانية فمما ال شك فيھ أن �ذه 

�مة مطبوعة ع�� ذوق ا��مال �نيق و���اب بمحاسن الطبيعة. وقد شاءت ل�م 

�ذه الطبيعة أن يتفرغوا لألناقة وحد�ا ب�ن أفان�ن ا��سن واملالحة. ف�انت �ناقة 

 �� السمة الغا
ً
لبة ع�� فن العمارة �� جزائر�م ال���انية، أل��م قد استغنوا عن أيضا

فخامة البناء باأل�واخ الصغ��ة وا��واسق املنقمة، فاتفقت ل�م أسباب �ناقة �� 

  جميع الفنون.

وال يخفي أن �ناقة ت�ون مع �قتباس كما ت�ون مع �خ��اع فتأنق اليابانيون فيما 

  تدعوه.اقت�سوه كما تأنقوا فيما اب

وآية �ذه ا��افظة  إال أ��م محافظون تقليديون �� عادا��م ومشار��م قبل �ل ���ء

ال�� �غ�� عن إطالة البحث فيما عدا�ا أ��م ال يزالون �عبدون امللوك، وال تزال أسرة 

املالك�ن املعبودين ف��م �� �سرة ال�� ملك��م وحلت بي��م محل �ر�اب منذ عشرات 

  القرون.

لسفة ف�� كما �علم القراء ع�� اق��ان دائم بالعقائد الدي�ية، وال سيما فلسفة أما الف

  البحث فيما وراء الطبيعة.

وقد أخذ اليابانيون عقائد�م من البوذية الص�نية، وأخذوا عن أ�ل الص�ن �ل 

  تصرف �� �ذه العقائد، سواء م��ا عقائد العبادات وعقائد السلوك.

ن�� ا��كماء الص�ني�ن، محور حكم��م الوصايا  و�شأ بي��م قديما حكماء ع��

السياسية وقواعد العرف املر�� �� املع�شة اليومية. وقل ب�ن حكما��م من توسع فيما 

�عد الطبيعة وتا�ع ال�ساك البوذي�ن �� التوجھ إ�� ا��قائق ا��ردة و�عراض عن 

فلسفة التجرد وإن�ار  �و�ام الدنيو�ة؛ ألن الياباني�ن دنيو�ون بالسليقة ال �سيغون 

  ا��ياة.

ال جرم لم تكن للياباني�ن إذن فلسفة مستقلة فيما وراء الطبيعة، ولم ي�بغ بي��م 

الفالسفة كما نبغ الشعراء الغنائيون وا��ماسيون وم�ندسو البناء وم�سقوا ا��دائق 

  ومنازه ا��بال.
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سفية عن الغر�ي�ن، وقد ظلوا كذلك إ�� القرن املا��� الذي ترجموا فيھ املذا�ب الفل

 ال يدين �� 
ً
 بتقليد، ولم ينجبوا �عد فيلسوفا يبدع لليابان مذ�با

ً
فاس�بدلوا تقليدا

جو�ره ولبابھ ألحد من فالسفة �ور�ي�ن و�مر�كي�ن. ور�ما �ان أروج الفالسفة بي��م 

  سب�سر ووليام جيمس و�ارل ماركس وني�شھ، أو أقر��م إ�� مذ�ب العمل والكفاح.

ح اليابا�ي كما ي��اءى �� ثقافتھ وفنونھ يت��ص �� ا��افظة و�قتباس وإثبات فالرو 

السليقة اليابانية �عد ذلك باألناقة وا��ركة وال��عة العملية، أو يت��ص �� �لمة 

واحدة �� (الدقة) ال�� تبدو �� الطبيعة والصناعة، وتبدو �� �بدان كما تبدو �� 

  �ذواق و�ذ�ان.

لتعر�ف ع�� �ل حال بالتعر�ف الذي يحيط بموضوعھ، ولكنھ موضوع ال ول�س �ذا ا

 ع�� �سلوب اليابا�ي الذي أشرنا إليھ.
ً
  يحاط بھ �� مقال، ور�ما �ان ��ذا القدر مفيدا

   

  

  

  

  

  لوازم ا��ديث

   

�ان ا��ديث عن آفاك �رم�� الذي قيل إنھ طب�ب روحا�ي �شفي �مراض 

  أو مرت�ن في��ض سليما معا��. املستعصية و�لمس املر�ض مرة

و�ان املتحدث رجال يصدق من الغرائب واملفارقات بمقدار ما ف��ا من مفاجأة الناس 

ومصادم��م باملس�بعد املستغرب من �مور. . . لھ �� ا��ديث الزمة �� �لمة (ال) 

من النافية. يقول�ا عشر�ن أو ثالث�ن مرة �� ا��لسة الواحدة، و�قول�ا ملن يوافقھ و 

�عارضھ، وملن يقبل كالمھ ع�� عالتھ ومن يرفضھ (ع�� طول ا��ط) كما يقولون. 
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و�خيل إليك وأنت �ستمع إ�� حديثھ إنھ يفضل إن�ارك كالمھ ع�� موافقتك وتأمينك. 

ألن �ن�ار يفتح لھ باب ا��دل و�ستمتاع بتلك ال�لمة ا��بو�ة لديھ، البغيضة إ�� 

  النافية ومرادفا��ا �� اللغة العر�ية.الناس اجمعن، و�� �لمة (ال) 

  قال: إن أفاك شفى مشلوال كسيحا ال ي��ض ع�� قدميھ.

  قال�ا والتفت إ�� متوقعا أن أنكر منھ �ذا ا����، واجزم باستحالتھ أو اس�بعاده.

فخي�ت ظنھ وقلت: يحصل. �عم يحصل �� الزمن القديم و�� �ذا الزمن. وقد حصل 

 ي�تحلون ألنفس�م قدرة روحانية وال كرامة من كرامات ع�� أيدي �طباء الذين ال

�ولياء. وحصل �� ع�د العباسي�ن قبل �ذا الع�د ا��اضر الذي عرف الناس فيھ علم 

العالج النفسا�ي وسل�وه �� عداد العلوم الطبيعية. وذكرت قصة ا��ار�ة ال�� �ان 

رد�ا، وعو��ت  الرشيد يح��ا فرفعت يد�ا ذات يوم فبقيت من�سطة ال يمك��ا

لعالج�ا قال  1بالتمر�غ والد�ن فلم ترجع يد�ا إ�� حرك��ا. فلما استد�� ابن بخت�شوع

الرشيد: إن لم ���ط ع�� أم�� املؤمن�ن فل�ا عندي حيلة: تخرج ا��ار�ة إ�� �ا�نا 

بحضرة ا��ميع ح�� أعمل ما أر�ده فأمر الرشيد با��ار�ة فأحضرت، أسرع إل��ا 

ا الطليقة وأمسك ذيل�ا و�أنھ ير�د أن يكشف�ا. فانز��ت ا��ار�ة الطب�ب وأوثق يد�

  و�سطت يد�ا املعتقلة إ�� أسفل. و�ان ذلك شفاء�ا.

�ذا وأشبا�ھ جائز �� الطب مشا�د �� الواقع، واملعمول فيھ ع�� استفزاز القوى 

ا��يوانية من طر�ق املؤثرات النفسانية. فإذا �ان آفاك يملك القدرة ع�� استفزاز 

�ذه القوى �� نفوس معتقديھ فال ما�ع فعال أن �شفي �عض �مراض ��ذا النحو من 

  العالج.

ول�س امل�م �� مقالنا �ذا �و حديث آفاك �رم�� وان �ان حديثھ ليجري �ن ع�� �ل 

لسان. وإنما امل�م (ال النافية) ع�� لسان صاحبنا الذي آمن بآفاك ليقول�ا و�سمع�ا 

                                                 
صولھا لجندیسابور في جبریل بن بختیشوع, طبیب سریاني مشرقي عاش في بغداد ینتمي لعائلة بختیشوع التي تعود أ 1

میالدیة.لھ مؤلفات في الطب  828اقلیم األھواز، كان طبیب األمین والرشید سجنھ المأمون ثم اعاده لخدمتھ، توفي عام 
 والمنطق.
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ظن�ت أن�� أخذت عليھ الطر�ق وان��عت �ذه ال�لمة من ب�ن من سامعيھ!. . فقد 

شدقيھ. فإذا �� وهللا أول �لمة علق ��ا ع�� �ذه القصة، وإذا بھ يفتح فاه ليقول: ال. 

  ل�س �ذا قصدي. . .

قلت ال. بل ي�ب�� إن ي�ون �ذا قصدك. ماذا �ع�� أ��ا الرجل (بال) �ذه ال�� تفاجأ ��ا 

ن؟ قلت إن آفات �شفي املر��� فقلنا لك: يحصل. فأين الناس موافق�ن أو مخالف�

  موضع (ال) �نا ال حرمك هللا سماع�ا من �ل لسان؟

فانقبض واستخزى. و�انت عنده بقية أدب �� ا��طاب فقال معتذرا: وهللا إ��ا الزمة. 

  والزمة ذميمة وا��ق يقال. ولكن ما العمل �� العادة وس�ئا��ا قبح�ا هللا!

الكالم عند اك�� املتحدث�ن؛ فسألت نف���: أ��ا يا ترى خ�� وأفضل. وخطرت �� لوازم 

(ال) �ذه ال�� تقال �� �ل جواب؟ أو (�عم) ومرادفا��ا ال�� �عود �عض الناس أن �عقبوا 

  ��ا ع�� النقيض�ن �� مجلس واحد؟

  حبذا لو خلت مصر من �حزاب. -

  ��يح. -

  ولكن �حزاب ضرور�ة �� �مم الديمقراطية. -

  ��يح وهللا! -

  إال إن الديمقراطية قد �ستغ�� ع��ا �� �عض أوقات التطور و�نتقال. -

  معك حق. ف�ذا ��يح. -

فكم من املتحدث�ن �ستمع إ�� أمثال �ذا التعقيب �� �ل يوم و��ن �ل طائفة من 

الناس؟ وكم �سوء�م �ذه املوافقات و�م ي�تظرون ال��اعة �دبية من ذوي الرأي 

  بي��م و��ن ا���الء �معات من خالف؟فال يرون 

إن �انت �ناك (�عم) شر من (ال) ف�ذه النعم شر من جميع الالءات وجميع أدوات 

  النفي ع�� �طالق.

ومن اللوازم ما �و أ��ب من املوافقة و�ن�ار ع�� �ذا املنوال؛ أل��ا الزمة تلقى ع�� 

  ا.املستمع ��مة ال ذنب لھ ف��ا وال مناص لھ من دفع�
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  تلك �� الزمة (ع�� رأيك) عند �عض الناس.

يحدثك عن رجل ال �عرفھ ولعلك لم تذكره قط �� حياتك، فإذا بھ يقول: (ع�� رأيك 

إنھ رجل لئيم). . . و�م��� �� تحميل رأيك املظلوم تبعات ��ائھ وأنحائھ وأنت لم تر 

وإنما جرت ال��مة ش�ئا مما ا��مك برؤ�تھ، ولم يفكر �و �عقلھ �� إسناد ال��مة إليك 

  (ال��يئة) ع�� لسانھ من حيث ال ير�د.

وحضرت مجلسا فيھ واحدا من أ��اب �ذه الالزمة و�م غ�� قليل�ن. فصرح أحد 

  السامع�ن الذين اتجھ إل��م ا��ديث مستغيثا:

يا شيخ حرام عليك! م�� وصفت الرجل ��ذه الصفات؟ و�ل �و رأيك أو رأ�ي الذي 

  تحكيھ وترو�ھ؟

بنا و�ان ظر�فا حسن التخلص. فراح يقول: �و التواضع يا فالن. �و و��ك صاح

التواضع. و�ل يليق بأدب ا��ديث إن أقول: �ذا رأ�ي! �ذا رأ�ي �� �ل ما أرو�ھ 

  واحكيھ؟

ومن اللوازم ما يبعث ال��ك وال يبعث الفزع ك�ذه الالزمة ال�� يالزم�ا ���ام، ال قد 

  ف�ا�ة ع�� روح ا��د والصرامة.ي��ك ا��ز�ن إذا غلبت عنده روح ال

من �ذه اللوازم الزمة �انت ألحد القضاة املش�ور�ن يردد�ا و�و ذا�ل عما �سمع 

  وذا�ل عما �عن�نھ. و�� الزمة (برافو برافو) ال�� يتخلص ��ا من التفك�� فيما يقول.

  ولقي شابا �ان �عرف أباه فسألھ: أين أنت �ن؟ قال: موظف �� �ذا الديوان. . .

  قال: برافو برافو. وأين أبوك؟

  قال: �ع�ش. . مات منذ ش�ور.

  فلم يلبث إن حيا أباه تحية �ستحسان املع�ودة. ألنھ مات!

لكن الالزمة البغيضة حقا تلك الالزمة ال�� تضطرك إ�� ا��واب ع�� �ل فقرة من 

  فقرات ا��ديث �أنك �� محضر تحقيق

  أخذت بالك؟ (فا�م��)؟ -

  والبد من انتظاره جوابا ملفوظا ال �غ�� عنھ �يماء وال الس�وت. والبد من ا��واب،
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  ومن �ؤالء من يبدي لك الرأي ثم �سألك:

  �ل أنا غلطان؟

  فتقول مثال: معاذ هللا. بل أنت ع�� صواب.

  فال يكتفي بذلك و�عود سائال: إن كنت غلطان قل ��. �ل أنا غلطان با�؟

  ال لست �غلطان.

فقل �� وال تخف ا��قيقة ع��. إن�� رجل صر�ح. أل�س �ذا  ال ال. إن كنت غلطان

  الواجب؟

و�كرر�ا: أل�س �ذا الواجب؟ أل�س �ذا الواجب؟ ح�� تفض املش�لة بقسم غليظ. . . 

  فيصدق انك قد آمنت بأنھ ل�س (�غلطان).

وقد ت�ون الالزمة ال�� من �ذا قبيل عقلية تأ�ى من نقص الو�� و�دراك وال يقف ��ا 

  عند حب التكرار و�عادة مع ف�م ا��ديث املعاد. �مر

  �سأل أحد�م: �ل لقيت فالنا؟

  فإذا �و قد أعد �لمة �ستف�ام �� منتصف السؤال و�ادرك مستف�ما: �عم؟

  �ل لقيت فالنا؟ -

  فالنا؟ -

  أي �عم فالن! -

  ما لھ؟ أو ما بالھ؟ أو عالم �سال عنھ.

سؤال الثالث أو الرا�ع ع�� �ذا املنوال. و�� وال ��� إنك �سألھ عن لقائھ إال �عد ال

عادة غالبة ع�� الطبقة ا��ا�لة �� بالد الر�ف ع�� ا��صوص مرجع�ا بطئ ا��ركة 

الذ�نية وإ�مال الكالم واعتباره لغوا ال يرتبط بالتفك�� وال يحمل معناه إال مع 

  التوكيد وال��ديد.

عينك ع�� ت�بع ا��ديث والوقوف و�عض �ذه اللوازم الزم �� ا��ديث املفيد، ألنھ �

ع�� مراحلھ وغاياتھ. كالزمة (��ايتھ) �� موضوع�ا ال��يح، أو الزمة (ع�� �ل حال) أو 

(ال تؤاخذ�ي) إذا �انت ت�� الذ�ن حقا لسماع ���ء يحتاج إ�� �س�ئذان أو طلب 
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السماح. ف�ذه اللوازم �� ا��ادثات أشبھ �عناو�ن الفصول و�بواب �� الكتب 

  ا��طوطات.و 

  ولك��ا قد تتواتر وتتكرر ح�� تفقد معنا�ا وال تتعدى أن ت�ون حشوا �غ�� داللة. . .

ومن قبيل ذلك فنان قدير �� فنھ تالزمھ �لمة (ثانيا) ح�ن يقيم �دلة ع�� ��ة فكرة 

أو مذ�ب من املذا�ب الفنية. فإذا (بثانيا) �� أوال وثانيا وثالثا ورا�عا إ�� آخر العشرة، 

  و تز�د!أ

وكفى بمراقبة �ذه اللوازم إنك �ستمد م��ا س�با لإلصغاء إ�� �حاديث سواء م��ا ما 

استحق �صغاء وما استحق �عراض. . . ألنك �سمع ع�� �قل (لوازم) تص�� للتفكھ 

وتص�� للداللة ع�� الفوارق ب�ن (ال��صيات) والفوارق ب�ن أساليب �لسنة وحر�ات 

  العقول.

  

  

  

  

  

  

  ائب ال��اذين وأ��اب املالي�ن!��

   

  �لتا�ما من ��ائب أم���ا. - �ذه ال��ائب وتلك 

و�� بالد ال��ائب �غ�� حدود من امل�ان وال من طبقات الس�ان؛ فإ��ا لتجود 

بال��ائب �� الشمال و�� الوسط و�� ا��نوب، وإ��ا لتجود ��ا ع�� أيدي (امل�سول�ن) 

  ي�ن.كما تجود ��ا ع�� أيدي أ��اب املال 
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 ما جاء من الوسط ع�� رواية �عض �نباء ال��قية. وال ��ب. . . 
ً
وأ��ب ال��ائب حقا

فانك ل�ستطيع أن تقول (ا��ب ال��ائب الوسط) كما تقول خ�� �مور الوسط. فال 

  �عدوا الصواب.

  و�الد املكسيك �� البالد الوسطى ب�ن الشمال وا��نوب �� القارت�ن �مر�كيت�ن.

املرو�ة �� ��يبة ال��اذين، و�� أ��ب ما سمعناه من بالد ال��ائب �� و��يب��ا 

  �ذه �يام.

روي عن ��يفة (اليونفرسال جرافي�و) املكسيكية أن ال��اذين �� عاصمة 

املكسيك قد اتفقوا ع�� ا��د �د�ى الذي ي�ب�� أن يقبلوه لي�ون ل�م عمل مجد ع�� 

ف املليم وال يمدوا أيد��م إ�� مادون خمسة قدر املستطاع. وقرروا أن يرفضوا ع�� نص

مليمات، وعل��م أن يرفضوا الصدقة إذا نقصت عن القيمة املقررة ع�� الوجھ الذي 

 �� التأن�ب واملالمة. حسبما يقتضيھ املوقف أو يقتضيھ ا��ال)
ً
  يرونھ بالغا

  �ذا �و ا���� ال��يب!

زمناالدعاء والطلب با��ق  و�و وال شك من (عالمات الزمن) كما يقولون. ألننا ��

 و�ل يطالب بحق، ح�� من ال �عمل لھ وال معمول لھ ع�� 
ً
والباطل: �ل يزعم لھ حقا

  نفسھ. وما من أحد قط تذكر الواجب عليھ أو ينظر حقوق �خر�ن.

وقد �انت مصر تد�� من قديم الزمن ببالد ال��ائب، أو تد�� ع�� ��� ببالد 

  املفارقات.

ولون ع�� س�يل �غراب �� الداللة ع�� التب�� والصفاقة: (حسنة و�ان أ�ل مصر يق

وأنا سيدك!) و�خيل إل��م أ��ا غاية الغايات �� �دعاء وقلة ا��ياء. ولكنھ عصر غابر 

و��ائب تار�خية وأزمنة متأخرة. . . وما �� �� حساب بالد ال��ائب ع�� الطراز 

  ا��ديث إال من وقا�ع ال��افة وأخبار �ل يوم!

  ترى ماذا يمون لو قو�لت �ذه (ا��قوق) بالرفض و��مال من فر�ق (املغتصب�ن)؟

  أيضرب أ��اب ا��قوق؟
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 ع�� ا��سن�ن. أل��م يبحثون ع�� أبواب السماء 
ً
 جسيما

ً
لو فعلوا ل�ان خطرا

فاليجدو��ا، و�دورون ع�� أبواب الوجا�ة واملظا�ر فيقال ل�م (يح�ن) أو يرزقكم هللا. 

و بدقات، وطرقة ع�� �بواب بطرقة ع�� �بواب أو بطرقات! و��ون ودقة بدقة أ

  ا��زاء ع�� �ذا من ج�س العمل، �� شر�عة من ال �عملون!

إذا �� إن الصدقة باب السماء فقد أصبحت مقاليد السماء أذن �� أيدي (سدنة) 

  العصر ا��ديث، و�م أبناء الس�يل أو أبناء محراب الطر�ق.

  فذ الرجاء للمحسن�ن املساك�ن أن ي�ون للسماء اك�� من باب واحد.و�ل ما بقى من منا

  فع��� أن يبحث عنھ ا��سنون موفق�ن.

  وع��� أال �سبق�م ك�ان الس�يل ع�� �بواب.

وم�� أصبحت (ال��اذة) ع�� �ذا املنوال فلسوف يصبح �ل محسن �� العصر 

  لعر�ي:ا��ديث ع�� غرار ذلك ا��سن الوحيد الذي قال فيھ الشاعر ا

=�أنك �عطيھ الذي أنت سائلھ!
ً
  تراه إذا ما جئتھ م��لال

  تلك �� أ��و�ة ال��اذين.

أما أ��و�ة أ��اب املالي�ن فمن محاصيل الشمال �� تلك البالد ال�� فاضت بجميع 

  أنواع ا��اصيل.

وأما بطل�ا ال��يب ف�و رجل يد�� (ال��ت ايت) باع مصا�عھ وقصوره وسياراتھ وقبع 

�� خمس ��رات مزر�ة �� إقليم فالدليفيا. . . وقال ملن سألوه: ولم  ھ�و وزوجت

  اكتفيت ��ذه ا���رات ا��مس و�� من مساكن أ��اب الكفاف؟

با��دمة والرعاية، و�� مع  فقال إ��ا ج�د ما �ستطيع الزوجة العاملة عملھ أن تتواله

  ذلك �افيھ ملأواه ومأوى ذو�ھ �قر��ن.

لشرق ���روا عليھ، وا��موه با��نون املطبق ولم يكن قصاراه لو �ان �ذا الرجل �� ا

  من ال��مة أنھ مخلوق ��يب.

ع�� انھ ا��ق ��يب ب�ن الناس ألنھ نادر املثال بي��م، ال ألنھ غ�� مف�وم أو ألنھ 

  منحرف عن م��اج العقل السليم.
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  فالعقل �ل العقل ما صنع وحده.

  �ل م�ان. وال��ب �ل ال��ب ما يصنعھ جميع الناس ��

 من الذ�ب �� مصرف من املصارف 
ً
ألن الناس ال ���بون لرجل يودع عشر�ن مليونا

  وال يحتاج إ�� در�م م��ا لنفقة يومھ أو غد، أو لنفقة أحد ممن تلزمھ النفقة عليھ.

 من الذ�ب 
ً
 من الذ�ب باسمك أنت وعشر�ن مليونا

ً
وما الفرق ب�ن عشر�ن مليونا

  �عرفھ ب�ن مخلوقات هللا الذين يحسبون باملالي�ن.باسم رجل آخر �عرفھ أو ال 

  ما الفرق ب�ن مال تملكھ ومال ال تملكھ ع�� �ذا ا��ساب؟

  ما الفرق ب�ن مليم �ستغ�� عنھ وألف مليون من الدنان�� �ستغ�� ع��ا؟

  ال فرق بي��ما �� حساب العقل السليم.

  ألف املليون. بل ر�ما �ان الفرق �� �ذه ا��الة أن املليم أفضل وأوفر من

  ألن �م املليم �� التفك�� وا��ساب أ�ون من �م �لوف واملئات والعشرات.

تنافس  و�ل ما �ناك انھ تنافس ع�� ال�باء أو بطر ومزاح �� تلفيق ا��اوف و�خطار

  ع�� ال�باء ليقال إن صاحب �لف أغ�� من صاحب املائة أو العشرة.

خطار، ألنك ت��ك من تلك ا��اوف و�خطار لو و�طر أو مزاح �� تلفيق ا��اوف و� 

 ع�� تو�م ا��اجة واختالق�ا من العدم، وأنت ال تخلق�ا من العدم لو 
ً
لم تكن قادرا

  استغن�ت ع��ا واستغن�ت عن تلك �موال.

  غ�� من الو�م تدفع بھ حاجة من الو�م. فأنت �� عناك و�� حاجتك من الوا�م�ن.

تحول �� نفسك إ�� إحساس ��يح. فال قيمة ملال ال  وإنما الغ�� ال��يح �ل مال

يمثلھ �� خزانة النفس رصيد من �حساس، و�ل ما فيخزائن �رض من الذ�ب 

والفضة �و مالك أنت إذا �ان قصاراك من املال أن تجمعھ �� خزانھ أو تكتبھ �� 

  أوراق املصرف بحروف اسمك بدال من سائر ا��روف.

 
ً
ووصفھ قراء ا���� من املغرب  كما وصفتھ ال��ف أ�ان (ال��ت اليت) ��يبا

  واملشرق؟

  �عم إذا �ان ال��يب �و النادر ا��الف للمألوف.
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وكال وألف مرة كال كما يقول خطباء ا��ماسة إذا �ان ال��يب �و الشا�ع ا��الف 

  للمعقول.

 ��يبون ورجل واحد غ��
ً
 ولك أن تقول إن بالد ال��ائب ف��ا مائة وعشرون مليونا

  ��يب.

فيقول الناس �ل�م: ��يب ��يب، وال �سلم أنت يومئذ من ��مة ال��ب أو من ��مة 

  ا��نون.

  ع�� إن املرأة �نا أ��ب من الرجل وهللا

 
ً
ولو لم تكن أ��ب منھ ألخذت بتالب�بھ وجرتھ إ�� القضاء ومألت عليھ الدنيا ��با

 كما فعلت إمرة الفيلسوف الرو��� تولستوي، أو كما ف
ً
عل�ا من قبل�ا �ساء و��با

  �جاو�د من العرب، و�ل�ن يلمن ع�� ترك الغ�� وكسب الدعة والثناء.

 ألنھ ���ب �� غ�� 
ً
رجل ��يب وامرأة أ��ب، وعالم أ��ب من الرجل واملرأة معا

��ب، و�ان من حقھ أن يصنع كما صنعا فال ي�ت�� ���اذين من ذلك الطراز، وال 

ع الذي يقود ا�� مثل ذلك �دعاء، فال �سمع معھ ب��اع ع�� ا��قوق من قبيل ال��ا

  .صوت للواجب وال لألنصاف

  

  

  

  كتابان قيمان

   

سألت�� مجلة (املصور) �� أبان ا��رب العاملية: ما �� �تجا�ات ال�� ستغلب ع�� 

ا��ركة الفكر�ة �� العالم �عد ا��رب ا��اضرة؟ ف�ان رأي أن ا��ركة الفكر�ة �� 

عد ��اية ا��رب إ�� وج�ت�ن متناقضت�ن �� الغاية متفق�ن �� العالم �لھ س�تجھ �

الس�ب، و�ما ال��عة الروحية الدي�ية، وال��عة ا���سية ا��سية. و�ما كما قدمت 



175 
 

متناقضتان �� الغاية ولك��ما متفقتان �� الس�ب، أل��ما ترجعان إ�� القلق الذي �عتور 

زل من داب النفوس ال�شر�ة أن �عا�� النفوس ال�شر�ة �� أبان الزالزل العنيفة، ولم ي

  قلق�ا بطمأن�نة الروح وثقة العقيدة، أو بإغراق ا��س �� املتعة ا��سدية.

وندع العالم وحر�اتھ الفكر�ة �عد ا��رب أل��ا مما يطول شرحھ وال يجزئ �� بيانھ 

  مقال واحد.

 ل�ذا ولكننا نلتفت حولنا �� مصر ف��ى مصداق ذلك �� الوج�ت�ن املتناقضت�ن م
ً
عا

الس�ب �عينھ. فأما ال��عة ا��سية فيكفى أن ينظر القارئ إ�� الصور العار�ة ال�� 

ت�شر �� ال��ف لغ�� مناسبة ل�ستدل م��ا ع�� ما وراء�ا من النوازع النفسية، فإن 

شاء أن يتجاوز ذلك إ�� قراءة املوضوعات ال�� تق��ن بتلك الصور أو الروايات 

�ا علم أن املصدر واحد والتعب�� با��روف وال�لمات يوافق و�قاصيص ال�� تدور عل�

العب�� با��طوط و�ش�ال وأما ال��عة الروحية ف�� وا��ة �� ان�شار ا��ماعات 

الدي�ية والعناية بالبحوث ال�� تنصرف إ�� حقائق �ديان والعقائد. وأمامنا م��ا �ن 

ا كتاب (فصوص ا��كم) البن كتابان قيمان �ما اللذان تخص�ما ��ذا املقال، و�م

عر�ي، وكتاب (الوجود) لألستاذ محمود أبو الفيض املنو��. وكال�ما بحث عميق �� 

  حقيقة العقيدة وسر الوجود ع�� �جمال.

  فصوص ا��كم: - 1

وقد قام ع�� ت��يح كتاب الفصوص ومراجعتھ والتقديم لھ الدكتور أبو العال 

  ول باإلسكندر�ة.عفيفي أستاذ الفلسفة بجامعة فاروق � 

والدكتور أبو العال عفيفي عالم ث�ت متمكن من موضوعھ. ���ب غاية ���اب بابن 

  عر�ي صاحب الكتاب، ولكن إ��ابھ بھ ال ي�سيھ أمانة العرض وإقرار ا��ق �� نصابھ.

ما للمؤلف وما عليھ، و�قدره بم��اتھ ال��يح فيقول (إنھ فل�سوف آثر أن  يذكر ف�و

عقل الذي �و من�� التحليل وال��كيب و�أخذ بمن�� التصو�ر العاطفي ��مل من�� ال

والرمز و�شارة و�عتماد ع�� أساليب ا��يال �� التعب��. ول�ذا ال أرى من الصواب إن 

نصف مذ�بھ بأنھ مذ�ب فلسفي بحت إذا اعت��نا التفك�� وال��ابط املنطقي أخص 
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اعت��نا الوجدان والكشف أخص صفات الفلسفة، وال بأنھ مذ�ب صو�� بحت إذا 

، جمع فيھ ب�ن وحدة التفك�� وقوة 
ً
م��ات التصوف، ولكنھ مذ�ب فلسفي صو�� معا

الوجدان) ولم ي�س �ستاذ أن �ش�� إ�� الكالم ناقديھ بل مفكر�ھ، وال أن �ش�� إ�� 

ھ كالم املدافع�ن عنھ واملتأول�ن ألحاجيھ وألغازه، ولكنھ �ان اقرب إ�� جانب الرضا من

إ�� جانب ال��ط، ولو لم يكن كذلك لقال يھ كما قال الذ��� انھ (ا�عزل وجاع وفتح 

عليھ بأشياء ام��جت �عالم ا��يال وا��طرات والفكرة وأستحكم ذلك ح�� شا�د 

 اعتقده 
ً
بقوة ا��يال أشياء ظ��ا موجودة �� ا��ارج، وسمع من ط�ش دماغھ خطابا

 �� ا��
ً
  ارج).من هللا. وال وجود لذلك أبدا

وقد صدق الذ��� كما صدق الدكتور أبو العال. ولكن الذ��� �ان �� صدقھ اقرب إ�� 

  جانب ال��ط منھ إ�� جانب الرضا. وال بد من املوازنة ب�ن ا��انب�ن.

ونحن مع اعتقادنا إن ابن عر�ي لم يكن بالفيلسوف ا��ض ولم يكن بالتصرف 

رنا يصدق ما وصف بھ من ا��ض، ومع إ��ابنا ببعض سبحانھ الروحية وشعو 

�عود فنقول إن الفالسفة املتجردين للفلسفة �� �ذا الزمان لم يبلغوا  - ط�ش الدماغ 

فوق مبلغھ من التفرقة ب�ن الھ العبادات وإلھ ا��قيقة ا��ردة، ول�س رأي (براد��) 

الذي �عرفھ الدكتور عفيفي جيد املعرفة من جملة أقوالھ �� التفرقة ب�ن ا��قائق 

ظا�ر إال صورة جديدة من رأي ابن عر�ي �� �ذا الكتاب �عينھ و�و كتاب وامل

  الفصوص.

وم�ما يمكن شان ابن عر�ي ب�ن ���اب و�نتقاص فا��قيقة ال�� ال مراء ف��ا أن 

 
ً
مذ�بھ مذ�ب يدرسھ الباحثون ولكنھ ال يص�� ��م�رة املتدين�ن. وحسبك أن رجال

نظرة يقول بإحراق كتبھ وكتب أمثالھ ومحو مثل ابن خلدون �� سماحة عقلھ وسمة 

 للمفسدة. واحسبھ لو عاد إ�� مصر �� �ذه �يام ملا نجا من شدة 
ً
أعيا��ا دفعا

 أن 
ً
املصر��ن �� ا��افظة، وال جرم من عطف الف�ا�ة املصر�ة. فقد أوشك قديما

كتة أن يقتل �� مصر لو لم ينقذه الشيخ أبو ا��سن ا��ا�ي الذي أبت عليھ سليقة الن

ينقذه من لذعا��ا. فسألھ: كيف يح�س من حل منھ الال�وت �� الناسوت! فقال 
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الرجل و�و ال يصدق بالنجاة: يا سيدي! قلت شطحات �� محل السكر. وال عتب ع�� 

  سكران!)

ول�س العصر عصر إحراق الكتب أو تفنيد�ا بلغة النار واملاء؛ ولكنھ العصر الذي 

ال���ان. وم�� حوسب ابن عر�ي ��ذا ا��ساب ففيھ ما يحاسب ال�اتب بحساب النقد و 

��مل إ�ماال �اإلحراق و�غراق، وفيھ ما يفيد و�متع العقول والقرائح. وخ�� ما يفيد 

من �ذا الكتاب تفس��ه لوحدة الوجود؛ ألنھ اص�� من تفس��ات أخواتھ �� �ذه 

�س الوجود عنده إال العقيدة ممن يقولون بتأليھ ال�ون �� جميع مظا�ره املادية. فل

الوجود ا��ق الذي ت��بھ �ذه املظا�ر املادية، و�و ��ذا يق��ب �ل �ق��اب من 

  عقيدة التوحيد.

  الوجود: - 2

والكتاب الثا�ي الذي سماه السيد أبو الفيض املنو�� (بالوجود) �و الزم الكتب ملن 

  مال.يتو�� البحث العصري �� وحدة الوجود و�� حقيقة الوجود ع�� �ج

و�و كتاب مدروس أو (مخدوم) كما يقال �� اصطالح املؤلف�ن. لم يصدر باللغة 

العر�ية كتاب يحوي ما حواه �� �ذا املوضوع، ولم يكن معول املؤلف فيھ ع�� املراجع 

العر�ية وحد�ا بل لعل اعتماده ع�� مراجع الفلسفة �ور�ية ب�ن قديم�ا وحدي��ا 

املع�ودة. ألنھ قصد فيھ إ�� إقناع ا��دث�ن الذين أظ�ر من اعتماده ع�� مراجعنا 

يل��ون بفلسفة العصر وأساليبھ و�عرضون عن القديم لقدمھ من غ�� بحث فيھ وال 

  اطالع عليھ.

كالمھ عن عالم العناصر الذي  - ول�س �و بال�سق النادر فيھ  -وأجمل ما �� الكتاب 

الم ال��ز�� نتحقق (أن ال���ء �و العالم ال��ز�� ب�ن املادة والقوة، فمن �ذا الع

املنظور يتحول إ�� غ�� املنظور و�صبح �و والفكر والروح �� ا��فاء سواسية. . . وال 

نظن أنھ يوجد فرق ب�ن النور والقوة أال �� �لفاظ؛ ألن الطاقة �ستوي ف��ا أن ت�ون 

ب�ن  إشعاعا أو حركة أو حرارة أو مغناط�س أو ك�ر�اء أو غ�� ذلك، وال فرق أيضا

  ا��رارة والنور املنظور والنور غ�� املنظور أال �� طول املوجات وقصر�ا).
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ومصدر الوجود �لھ ع�� �ذا النحو �و النور، ثم النور �ل�� و�و �شاط محض. وال 

 بمقياس 
ً
فرق ب�ن الوجود والعدم أال �� خاصة (ال�شاط) الذي ال يقاس دائما

  �س والعقل وا��يال. . .ا��سوسات. بل يتعدا�ا إ�� ما وراء ا�

�ما من مظا�ر ال��عة الروحية ال��  -كتاب الفصوص وكتاب الوجود  -�ذان الكتابان 

توازن عندنا تلك ال��عة ا��سدية، كما تتمثل �� الصور املث��ة و�قاصيص املاجنة 

 للموازنة ب�ن ال��عت�ن. فإ��
ً
ا والشواغل ا��سية، وكفى بأمثال �ذه املباحث عدال �افيا

لدليل ع�� يقظة ا��انب الرفيع من مل�ات ��سانية ب�ن املصر��ن و��ن قراء العر�ية 

  ع�� التعميم. وما أحوجنا اليوم إ�� اليقظة �� �ذا ا��انب الرفيع!

  

  

  

  

  

   

  

  مناكفة املرأة

   

 
ً
(النك) عند العامة �و معاودة املرأة الكالم الذي تقصد بھ �ساءة و�غمغم بھ غالبا

عم أ��ا تخاطب نفس�ا و�� تخاطب من �عنيھ و�ستمع إل��ا �� تلك ال��ظة. �أ��ا تز 

وأك�� ما ي�ون (النك) من قبيل الغمز أو التصر�ح الذي تجرح بھ غرور الرجل أو 

ت�ناول بھ موضع الضعف منھ و�و يتحا��� أن يصاب فيھ، وال سيما أمام املرأة ال�� 

  �� �قران.��مھ أن يظ�ر ل�ا �� مظ�ر القوة والرجاحة ع
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والعامة يح�ون ب�لمة (النك) صوت املرأة و�� ت�� �� تلك الغمغمة �أ��ا �عاود الطرق 

  أو الدق ع�� �غمة واحدة ال �سأم�ا و�� موجبة للسآمة.

ول�ذا تتفق ال�لمة وما يقابل معنا�ا �� �عض اللغات �ور�ية، ألن صوت الطرق أو 

�� مثال نج ليع��وا ��ا عن مناكفة ال�ساء من الدق واحد �� جميع �ذان. فيقول �نجل

  �ذا القبيل.

و�ظ�ر أن املادة �� اللغة العر�ية ت�سع لكث�� من ال�لمات �� �ذا املع�� وما قار�ھ من 

معا�ي الدق والوخز واملناكفة. فإذا �� أن ال�لمات �ل�ا ثنائية �� �شأ��ا �و�� ثم ز�د 

ا فعندنا من �ذه املادة ومن �ذا الباب �لمات عل��ا حرف أو حرفان للز�ادة �� معنا�

(ن�أ ونكت ونكث ونكز ونكش ونكف) متقار�ة �� مع�� الوخز والتجر�ح �أنھ يأ�ى من 

  الضرب بأداة تحدث ذلك الصوت املكتوم.

والنك قديم �� العالم كقدم لسان املرأة. ما نظن أن أذن آدم أخطأتھ من لسان حواء، 

  ن �لسنة و�سماع حيث يوجد الرجال وال�ساء.وال نظن أنھ يضل س�يلھ ب�

  فمن (النك) كالم امرأة �خطل و�� تذكر زوج�ا القديم و�و يجي��ا بذينك الب�ت�ن:

  كالنا ع�� �م يب�ت �أنما ... بجن�يھ من مس الفراش قروح

  ع�� زوج�ا املا��� تنوح وإن�� ... ع�� زوج�� �خرى كذاك أنوح

ال�� �انت تحدث صاح��ا عن زوج�ا �ول و�سأل�ا بماذا  ومن النك كالم �عرابية

تذكره من أحوالھ ال�� ال ت�سا�ا. فلما قالت إنھ خرج ذات يوم فرمى وطرد وقنص 

وعاد وعليھ الغبار والدم (فضم�� ضمة، وشم�� شمة، فليت�� مت ثمة) ذ�ب �بلھ 

كن من �سف يحكيھ وعاد وعليھ الغبار والدم، فضم وشم، فتمنت املوت ثم، ول

  والغم، وتركتھ و�� تقول: ماء وال كصّداء!

ومن (النك) �ل ما ح�اه أجواد العرب وشعراؤ�م عن تبكيت �سا��م ل�م ومالم��ن 

إيا�م ع�� تض�يع املال و��ز�م عن محا�اة �سا��م ل�م ومالم��ن إيا�م ع�� تض�يع 

  املال و��ز�م عن محا�اة �نداد و�مثال.
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سلوب آخر من أساليب املغايظة ال�سائية و�و أسلوب التدلل و�لت�س (النك) بأ

  و�س��ادة �� مقام الر��� وا��بة، وقد عناه الشاعر بقولھ:

  أحب اللوا�ي �� صبا�ن غرة ... وف��ن عن أزواج�ن طماح

  مسّرات حب مظ�رات عداوة ... ترا�ن �املر��� و�ن ��اح

 تحب أن تر�ح إذا استطاعت أن تتعب يدالن ع�� أن املرأة ال -وإن اختلفا  - ولك��ما 

  و�غيظ!. . ف�� �� (النك) أو �� الدالل ع�� �ذه ا��ال.

 �� الزمان ف�و كذلك شا�ع �� �ل م�ان، و�و �� البالد ال�� 
ً
وإذا �ان (النك) قديما

 
ً
بلغت ف��ا املرأة غاي��ا من حر�ة الزواج والطالق ال يقل عنھ حيث ال تملك املرأة حقا

  زواج والطالق.من حقوق ال

فال ��ب أن ي�ون موضع بحث متجدد ب�ن علماء �ور�ي�ن بل ب�ن علماء �مر�كي�ن 

�� الشمال و�� ا��نوب، حيث أصبحت املرأة غنية عن (النك) �سرعة النظر �� أمر 

الطالق، فلو شاءت لطلبت الطالق واستغنت بھ عن املناكفة واللدغ باللسان. . . 

 وال
ً
بان! ولك��ا �شاء حينا

ّ
  �شاء �� أحيان. ألن مضغ الكالم لذة تطلب لذا��ا كمضغ الل

وآخر ما قرأناه من البحوث �� �ذا (النك) الذي ال يفرغ وال ي�ت�� بحث طر�ف �شرتھ 

(خالصة ا��الت) �مر�كية وأثب�ت بھ أن لغة (النك) واحدة �� جميع اللغات، وأن 

  ميع البالد.العلم بأسبابھ يفيد �� بالدنا كما يفيد �� ج

فمن أسبابھ (ا��وع ا������) وقد يتعرض لھ الزوجان و�ما ��يحان وكال�ما صا�� 

للزواج وال�سل ولك��ما ال يتالءمان �� خصائص الب�ية ا���سية أو �� خصائص 

  املزاج.

ومن أسبابھ (زواج ا��ب) كما �سمونھ إذا �ان قصارى ما �عرفھ الزوجان من ا��ب 

 غ�� قضاء الوقت �� �ذا ا��ب املتبادل.أن يحب أحد�ما �خر، 
ً
  ثم ال يصنعان ش�ئا

و�قول ال�اتب �� شرح �ذا الس�ب أن امل�م �� ا��ب ب�ن الزوج�ن أن �ش���ا �� حب 

  أشياء كث��ة، ال أن يحب أحد�ما �خر وكفى.
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 �� حب املوسيقى أو حب الر�اضة ا��لو�ة أو حب 
ً
فالزوجان اللذان �ش���ان معا

ز�ار أو حب املطالعة والتعليق ع�� الشئون العامة أقدر ع�� اجتناب ا��دائق و� 

(النك) من زوج�ن يجمع�ما ا��ب و�سأمانھ �عد عشرة قص��ة أو طو�لة. فينفد ما 

  بي��ما من دوا�� القرب و�تصال.

وقد يدوم حب املص��ة أو حب التفا�م ب�ت الزوج�ن الذكي�ن ألن املص��ة والذ�اء 

لدوام، أما ا��ب وكفى فقلما يدوم أو يطول بھ �جل، وقلما �سلم ش�ئان يقبالن ا

  الب�ت الذي يقوم عليھ من آفة (النك) �عد ش�ور، أو �عد سن�ن.

 
ً
ومن أسباب (النك) سوء ا��الة املالية، وقد ي�ون ا��الف ع�� التصرف باملال عرضا

  رمان.لداء آخر �� نفس املرأة، و�و عرض الشعور بالنقص أو الشعور با��

وإذا أص�بت املرأة �شعور النقص لس�ب من أسبابھ الكث��ة فقد تظ�ر �ذه �فة م��ا 

  �� مظا�ر ش�� �عيدة �ل البعد من مظا�ر�ا املألوفة.

قد تظ�ر م��ا مثال �� فرط النظافة أو فرط ا��ركة و��تمام بالتنظيم وال��ت�ب ونقل 

  �ثاث والتنقل ب�ن املساكن لغ�� س�ب مف�وم.

قد تظ�ر م��ا �� التوجس والعبادة وتصديق ا��رافات وخوف العقاب ع�� ا��رمات و 

أو ما تتو�م أنھ من ا��رمات. فال تزال (تنك) �� موضوع من �ذه املوضوعات، و�� 

�غالط نفس�ا �� ا��قيقة وال تقبل ال�سليم بي��ا و��ن ضم���ا بالس�ب ال��يح، ولو 

  عرفت الس�ب ال��يح.

 
ً
من أسباب (النك) ال�� ال تفرغ؛ ألنھ يمأل الوقت و�ث�� ا��س و�عوض  والفراغ طبعا

  الزوج�ن عن الشواغل و�عمال ال�� تق��� ف��ا أك�� �وقات.

وسوء ال��ة من أقوى �ذه �سباب. فإن الش�وى من عادات املرأة املتأصلة �� 

ذا الباعث طباع�ا، فإذا تحركت ف��ا بواعث الش�وى من املرض أو �عتالل فوق �

 �� 
ً
 ف��زت عن الس�وت والتمست ل�ا متنفسا

ً
�صيل غلب��ا الطبيعة والعلة معا

  �عادة و�بداء واملناكفة و�يذاء.
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 ع�� �ذا يحسب (للنك) س�ب يتكرر �ل ش�ر مرة، و��ساوى فيھ جميع ال�ساء. 
ً
وقياسا

 إن ل
ً
م �سعف�ا ��ا وال بد فيھ من نو�ة غم أو لغط أو صياح تخلق�ا املرأة خلقا

ا��وادث واملناسبات وقلما تتوا�ى ا��وادث واملناسبات عن �سعاف بمثل �ذه 

  النو�ات �� وقت من �وقات.

�ذه جملة صا��ة من أسباب (النك) عند جميع ال�ساء �� جميع البلدان، و��ن جميع 

  �جناس.

  فة.ونحن �عرف�ا ف�ستفيد وال شك من �ذه املعرفة كما �ستفيد من �ل معر 

  ولكن �ل مع�� ذلك أننا نق��� ع�� الداء إذا عرفنا حقيقة الداء؟

كال، فم�ما يطل ال�اتبون والقائلون من (النك) �� �ذا املوضوع فالنك نفسھ باق إ�� 

  آخر الزمان، ما بقى للمرأة لسان وللرجل أذنان �سمعان أو ال �سمعان.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من تجارب املؤلف�ن
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ارب الناس �� منا�� ا��ياة والتفك��. فمن حق�م بل من واج��م يكتب املؤلفون عن تج

أن يكتبوا عن تجار��م ال�� �عن��م و�ع�� القراء، سواء �� حيا��م ا��اصة أو �� 

 -�عد  -عالق��م بأولئك القراء. ألن �ذه التجارب أقرب إل��م وأمس �عمل�م، و�� 

  موضوع كسائر املوضوعات.

ر عندي �� السنوات �خ��ة تجر�ة اس��داء الكتب ال�� ومن �ذه التجارب ال�� تتكر 

  يطل��ا من ال �ستطيعون شراء�ا.

وإنما أكتب �� �ذا املوضوع ع��� أن أصل منھ إ�� ن�يجة تر��� املؤلف�ن والقراء 

  و�عين�� ع�� تحقيق الغرض من �ل تأليف، و�و �طالع ال��يح.

�ن أ��م يحبون أن تصل كت��م إ�� فمن ا��قائق ال�� أع�� ��ا عن شعور جميع املؤلف

من يف�م�ا و��بصر معان��ا. و�ؤثرون القارئ الواحد من �ؤالء ع�� ألف قارئ �ش��ون 

الكتب أل��م قادرون ع�� شرا��ا، ثم يتصفحو��ا تصفح العابر الذي ال ينفذ إ�� 

طوايا�ا، أو يتخذو��ا ز�نة ع�� الرفوف. و�أ��م نقلو�ا من تلك الرفوف إ�� عالم 

  القبور.

وأقرب �مثلة إ�� تصو�ر �ذه ا��قيقة مثل املغ�� الذي يص�� إليھ سميع واحد من 

وراء ا��دران، ولكنھ يرى أمامھ �� قاعة الغناء ألف أصم يحملون التذاكر ال�� 

اش��و�ا بأغ�� �ثمان. فإن ذلك املغ�� ليع�� بذلك السميع الواحد وال �ع�� بجموع 

  إن بلغ منھ حب املال أشد ما يبلغھ �� نفس بخيل.�ؤالء الصم الكث��ين، و 

 إال خصص منھ نصف ال��� 
ً
ولو �ان �اتب �ذه السطور من �غنياء ملا طبع كتابا

ع�� �قل للقراء الذين ينقدون وال ينقدون. . . ينقدون املع�� وال ينقدون الثمن الكث�� 

  أو القليل، ولك�� لست من �غنياء.

بع كت�� بنف���، بل أ�ل طبع�ا إ�� الناشر�ن املو�ل�ن ��ذا ولست مع �ذا أتو�� ط

العمل، كما يفعل معظم �دباء �� مصر و�� �قطار ال�� تأسست ف��ا صناعة ال�شر 

  والتأليف.

  و�نا الع��ة كما يقول صاحبنا القديم شكسب��.
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س�� فإذا جاء�ي طلب من قارئ يحب �طالع ع�� �عض كت�� وال يملك ثم��ا فل�س �� و 

التلبية إذا تب�ن �� من ل��ة ا��طاب أن صاحبھ يحسن  أن أل�� طلبھ ع�� رغب�� ��

الكتابة و�حسن �طالع. ألن حص�� من ال��� ال تتجاوز بضع عشرات، م��ا ما أحفظھ 

للمراجعة وإعادة الطبع، وم��ا ما أ�ديھ إ�� ال��ف أو إ�� الزمالء الذين يبادلون�� 

ما يحق �� عند�م �� عرف الزمالة وا��املة، وما بقى �و  مؤلفا��م و�حق ل�م عندي

  قليل أرسلھ إ�� من يصادفھ حظ القبول من طالبھ �دباء.

والناشرون من جان��م معذورون إذا �شروا مطبوعا��م للبيع �� �سواق. ألن صناعة 

ھ ال�شر ال تقوم ع�� توز�ع الكتب �غ�� ثمن، ول�س �� طاقة الناشر أن يفتح مكت�ت

لتوز�ع ���ة بالثمن و���ة با��ان، وتدب�� الوسيلة للتفرقة ب�ن من يطلب فيجاب 

  ومن يطلب فال يجاب.

 من القراء يحبون �طالع 
ً
وتبقى �عد ذلك تلك ا��قيقة ال�� ال شك ف��ا، و�� أن فر�قا

  و�حسنونھ وال يمل�ون ثمن الكتب ال�� ي�شوقون إ�� مطالع��ا �� كث�� من �حيان.

  ا��يلة �� أمر �ؤالء؟ فما

أعرف حيلة قد تدل ع�� مثيال��ا وإن لم تكن �� بذا��ا صا��ة للتطبيق والتعميم �� 

  جميع �حوال.

فمنذ نيف وثالث�ن سنة طبع العالم املش�ور الدكتور شب�� شميل مجموعة رسائلھ 

وفصولھ و�� شرح بخ�� ع�� مذ�ب دارو�ن و�عض املباحث �� عالم النفس 

  ع. وقدر ل�ا ثمنا مائة قرش ��زأي ا��موعة، و�ما مجلدان حافالن.و�جتما

 أفتتح طر�قي إ�� �دب والسياسة بج�د ج�يد.
ً
  وكنت يومئذ �� أسوان، شابا ناشئا

فكت�ت إليھ أقول ما فحواه: انك من دعاة �ش��اكية كما ف�مت من مقاالتك 

ستك�� املال ع�� �غنياء، وأحاديثك �� ال��ف وا��الت. ومع�� �ش��اكية أنك �

وتود لو ي�ساوى فيھ نص�ب ا��دودين ونص�ب ا��روم�ن. فما بالك أ��ا العالم 

 من حق �غنياء دون 
ً
الفاضل تضيف نص�ب العلم إ�� نص�ب املال فتجعل�ما معا
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الفقراء؟ أتظن أن الفق�� ال يحق لھ أن يطلع ع�� كتبك؟ أم تظن أن بذلك ا��نيھ 

  ب�ن أمر م�سور ل�ل فق��؟املصري �� كتا

 من الدكتور �ر���، فجاءت�� منھ ���ة م�داة، وقرأت �� 
ً
وأصاب ا��طاب مقنعا

ال��ف أنھ خصص مائة ���ة للفقراء من القراء، وال أذكر كيف تصرف �� 

  طالب ع�� طالب من طال��ا الكث��ين. تفضيل

ور�ن ع�� العلم إال أن الدكتور شب�� شميل قد استطاع أن يفعل ذلك ألن الغي

والثقافة أعانوه ع�� طبع ا��موعة، واكت�بوا بمبالغ من املال لت�س�� الطبع الذي يليق 

  بالكتاب. ف�شر أسماء�م وما ت��عوا بھ �� ذيل ا��زء �ول وشكر ل�م ذلك الص�يع.

ولست أقول إن طبع الكتب ع�� �ذه الطر�قة نظام يت�سر العمل بھ ��ميع املؤلف�ن، 

عن طر�قة ال�شر ال�� جرت عل��ا أمم ا��ضارة وفضل��ا ع�� �ل طر�قة أو �غ�� 

  أخرى، مع ما ��ا من عيوب.

ولك�� أقول إن �غنياء الغيور�ن ع�� الثقافة �ستطيعون أن يقيموا املكتبات العامة 

 يوزعو��ا ع�� معارف�م من �دباء والناشئ�ن النجباء، 
ً
وأن �ش��وا من �ل كتاب ���ا

بون ��ذا (ا��ل) الذي ال حل غ��ه ملسألة �طالع ب�ن القادر�ن عليھ بالف�م وإ��م مطال

والعاجز�ن عنھ بالفاقة. فإن رعاية السادة �علياء لألدب و�دباء مع�ودة �� جميع 

العصور و��ن جميع �قوام، و�ذه �� الرعاية ال�� تالئم أساليب الزمن وال �شق ع�� 

  .أحد من ذوي �ر�حية وال�سار

ع�� أننا �� صدد �س��داء �ش�� إ�� ضرب من اس��داء الكتب النقره وال نرضاه، ولو 

  قدرنا ع�� تلبية الطلب فيھ.

ذلك �و اس��داء �ندية وا��ماعات، و�� �� �ذا الزمن تن�شر ب�ن كث�� من الب�ئات، 

  وتتعدد �� �ل حاضرة، وتضم إل��ا ألوفا من املش��ك�ن.

مف�وم من �ديب الفرد الفق��، ولكنھ غ�� مف�وم من مائة أو  فطلب الكتاب �غ�� ثمن

مائت�ن أو بضع مئات يت��عون بالكث�� أو بالقليل إلدارة �ندية وتأثي��ا وتزو�د�ا 

  بوسائل الراحة وتزجية الفراغ.
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فلو أنصف �ذه �ندية لبذلوا �� ال���ة الواحدة ثمن عشر�ن أو ثالث�ن ���ة أو 

  الث�ن!أك�� من عشر�ن وث

ألن ال���ة الواحدة يقرؤ�ا عشرات �عد عشرات، وثمن ال���ة الواحدة يتعاون 

عليھ عشرات �عد عشرات. فل�س �نصاف أن يطلبو�ا �غ�� ثمن كما يطل��ا الفرد 

الفق��، وإنما �نصاف أن يبذلوا ثم��ا ع�� �قل، إن لم يتجاوزوا ذلك إ�� شراء ��� 

خذوا من التعاون بي��م س�يال إ�� �طالع الذي ال س�يل إليھ كث��ة يتداول�ا القراء، و�ت

  لآلحاد املتفرق�ن.

  و�تخيل القارئ ما ي�ون لو أجي�ت �ندية إ�� طل��ا ال��يب من املؤلف�ن.

فقد ت�سع املدينة لعشرات من �ندية يؤم�ا أعضاؤ�ا الذين �عرفون تأس�س �ندية 

بقات املثقف�ن واملكفي�ن، إن لم ي�ونوا من و�جتماع ف��ا، و�م ع�� �غلب من ط

  طبقة املوسر�ن و�علياء.

وقد يبلغ �ؤالء �عضاء عدة مئات أو عدة ألوف، وقد �عم الطلب من املدن �ل�ا ال 

من مدينة واحدة أو مدي�ت�ن. فإذا استو�� �ؤالء أو �عض �ؤالء قراءة الكتب �غ�� 

املؤلفون والناشرون! وملاذا يأ�ى النادي  ثمن فمن الذي �ش��ي الكتاب، وع�� من �عول 

ع�� مش��كيھ أن يطلبوا املرطبات �غ�� ثمن وأن يلعبوا البليارد �غ�� ثمن وأن يوملوا 

 ال 
ً
 مباحا

ً
الوالئم �غ�� ثمن و�س�ث�� الكتب وحد�ا من �ذه القاعدة فيجعل�ا ت��عا

  يدخل �� ا��ساب!

�و است�ناء �ندية ا����ية ال��  إن �ست�ناء الوحيد الذي يجوز �� �ذه ا��الة

يختلف إل��ا فقراء الشعب للقراءة وسماع ا��اضرات، ولكن العبء �ك�� �� �ذا 

�ست�ناء ي�ب�� أن يحال ع�� ذوي �موال قبل أن يحال ع�� ذوي �قالم، ألن ذوي 

�قالم ي��ضون �عب الفكر و�حتاجون إ�� من ي��ض بأعباء مع�ش��م �� كث�� من 

  �حوال.
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�ذه تجر�ة التأليف، ول�ست �� بأ��ب التجارب وال بأحوج�ا إ�� التدبر واملالحظة، 

) ع�� شر�اء املؤلف�ن �� م�مة الثقافة 
ً
 فش�ئا

ً
ولك��ا ���ء من أشياء، قد �عرض�ا (ش�ئا

  و�طالع، و�م جم�رة القراء.

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  �دب ب�ن الوجدان والتفك��
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مة هللا و�ر�اتھ. و�عد. إن القارئ يف�م من �عض الكتب ا��ديث أن السالم عليكم ورح

�دب فن، والفن يختص بالوجدان، فع�� ذلك ماذا ي�ون حكمنا ع�� �نتاج الذي 

�غلب عليھ الطا�ع الفكري؟ أرجو أن اقرأ ردكم ع�� صفحات الرسالة، ولكم وافر 

  الشكر والسالم.

  فت�� السمن دمحم

  ص) بالوجدان ففي �ذا القول جانب كب�� من الصواب.إذا قلنا �دب (يخت

ولكننا إذا قلنا �ذا وسكتنا عليھ فقد يفوتنا أك�� الصواب، يجمع الفائدة من املع�� 

  املقصود �� �ذا الباب.

فأي وجدان �و �ذا الوجدان للذي �عتمد عليھ �دب أو �عتمد عليھ الفن أو الفنون 

  ع�� التعميم؟

ھ وجدان وشعور، ولكن وجدانھ يكتفي بما يكفي غر�زة ا��يوان أن ��سان ال�م�� ل

  أو يز�د قليال ع�� غر�زة ا��يوان.

و��سان (الصو��) لھ وجدان وشعور، ولكنھ إذا ع�� عن وجدانھ وشعوره دق �عب��ه 

فل�س شرط الوجدان أن ي�ون مقصورا ع�� أج�ل  ع�� عقول الكث��ين أو �ك��ين

  ك��.الناس وأ��ز�م عن التف

ألننا ال نرادف ب�ن مع�� ا���ل ومع�� الوجدان �� اللغة وال �� مصط��ات الفنون 

  والعلوم.

�ذه حقيقة من ا��قائق ال�� يحسن بنا أن نحضر�ا �� إخالدنا ح�ن �عرض ��ديث 

  الفن وا��دان.

 ألن إغفال�ا يفسد �ل �عر�ف مفيد 
ً
وحقيقة أخرى ي�ب�� أن نحضر�ا �� إخالدنا أبدا

الباب، و�� أن �دب الرفيع لم يخلو قط من عنصر التفك��، وشا�دنا ع��  �� �ذا

ذلك أدب الفحول من شعراء �مم العامل�ن، وم��م أمثال شكسب�� وجي�� وا��يام وأبو 

  الطيب.
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ونخص الشعراء بالذكر ألن صدق �ذه املالحظة ف��م يجعل�ا أقمن بالصدق ع�� 

  �دباء الناثر�ن.

ال سلسلة من �ف�ار ال�� يمزج ف��ا الف�م بالشعور، ودع عنك فأغا�ي شكسب�� مث

قصائده ال�� نظم�ا �� الروايات أو أجرا�ا ع�� السنة الرجال وال�ساء. فأن شعر 

�غا�ي أحق شعر أن يقصر عليھ (الوجدان) إذا �� ما يف�مھ �عض�م من �غراض 

  الوجدانية وخلو�ا من التفك��.

�� فلسفة ا��ياة والبقاء،  -�� أعظم أعمال جي�� و  - وقصة (فاوست) الك��ى 

  وفلسفة ا���� والشر، وفلسفة املعرفة والضم��.

  ول�س ف�م�ا بأ�سر من ف�م قضايا املنطق أو معادالت الر�اضة والكيمياء.

ور�اعيات ا��يام ي�� أن �س�� (فكر ا��يام) ألن الر�اعية م��ا تدور ع�� فكرة أو 

  الشعور أن ت�ون شعور إ�سان من املفكر�ن.خالصة أف�ار وال يمنع�ا 

  وا��كم ع�� املتن�� م�سر ملن يقرأ العر�ية وحد�ا وال يقرأ غ���ا من اللغات.

ول�س �� قصائد املتن�� قصيدة واحدة يقول القائل إنھ أ�مل الفكر ف��ا، أو إ��ا 

  وجدان �غ�� تفك��.

  عر حيث يقول:ومن أمثلة ذلك �ذه (القضية) ال�� صاغ�ا �� ب�ت من الش

  وإذا لم يكن من املوت بد ... فمن ال��ز أن تموت جبانا

  أو �ذه القضية ال�� صاغ�ا �� �ذا الب�ت:

  وإذا أتتك مذم�� من ناقص ... ف�� الش�ادة �� بأ�ي �امل

  أو �ذه التقسيمات الوافية ال�� يقول ف��ا.

  تصفو ا��ياة ل��ا�ل أو الغافل ... عما م��� م��ا أو ما يتوقع

  وملن �غالط �� ا��قائق نفسھ ... و�سوم�ا طلب ا��ال فتطمع

فأن التفك�� إذا ذ�ب �� �ذا املع�� إ�� غايتھ لم يأ�ي فيھ بمز�د �عد ا���ل والغفلة 

واملغالطة �� ا��قائق. و�� شروط صفاء الع�ش �� حكمة �ذا ا��كيم، أو �� شعور 

  �ذا ��سان.
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  قد يخلوان من اللفظ وال يخلوان من التفك��.وندع الشعر إ�� الغناء واملوسيقي، و 

  ف�شيد الرعاة وجدان.

  وا��ان فاج�� وجدان.

  ولكن الفرق ب�ن الوجداني�ن �أ�عد فرق ب�ن ش�ئ�ن يوجدان �� طبيعة إ�سان.

ومن ا��قائق ال�� تحضر �� �ذا السياق أن نقص الفكر ل�س بز�ادة �� ا��س 

�سان أن يحس وان ي�سع وجدانھ ألوسع آفاق والوجدان، وان ز�ادة الفكر ال تمنع �

  ا��ياة.

��سان دائما أن يحس فقد ينقص فكر ��سان و�نقص حسھ ع�� السواء، وم��ة 

ن ي�ون نص�بھ من ��سانية ع�� قدر نص�بھ من إنھ يفكر وأن يفكر إنھ يحس، وأ

دب �امال الفكر و�حساس، فل�س �و بإ�سان �امل إذا خال من التفك��، وال ي�ون � 

  لزم مزاياه.أو�و �ع�� عن إ�سان ناقص �� 

  ولألدب بحوث غ�� بحوث العلم والدراسات �جتماعية أو �قتصادية.

ف�ل تحسب �ذه من �دب أو ال تحسب منھ أل��ا تحتاج إ�� تفك��؟ و�ل يمكن أن يتم 

  بحث �غ�� تفك�� ولو �ان من البحوث �� الشعر و�حساس؟

أدب ول�ست علما باملع�� املعروف للعلوم التجر��ية، ألن البحوث فالبحوث �دبية 

العلمية تتفق �� الن�يجة ولو جرت ع�� أيدي مئات من العلماء. وقد يبحث ألف ناقد 

�� ديوان واحد ثم يخرجون منھ و�ل منھ ينقض أقوال �خر�ن أو ال يلتقي ��م �� موقع 

تمد �� ف�م املع�� ع�� مرجعھ من لقاء. وإنما يفعلون ذلك ألن الباحث م��م �ع

�حساس، فيف�م �حساس ع�� وجھ و�ف�مھ غ��ه وجوه. وال يقال من اجل ذلك أ��م 

  ي�ب�� أن ال يف�موا أو ال يفكروا أل��م يحسون!

  و�عد، فأن �حساس طبقات ول�س بطبقة واحدة ب�ن جميع الناس.

من يقفون دو��ا وال يرتفعون و�ل طبقة من �ذه الطبقات ف�� لغز مغلق بال�سبة إ�� 

إل��ا، فإذا ع�� أحد م��ا عن شعوره ولم يف�مھ الذين يقصرون ع��ا و��بطون دو��ا 
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فل�س ذلك بمخرجھ من أفق الشعور الذي �و فيھ، ولكنھ يخرج�م من ذلك �فق 

  الرفيع.

ولعلنا بحاجة إ�� التن�يھ إ�� ��افة شا�عة �� مصر والشرق ب�ن أدعياء �حساس 

ن ال يحسون وال يفكرون، و�� اعتقاد�م أن �حساس والتخنث م��ادفان. و�وشك مم

أن يموت ��سان عند�م من فرط �حساس، ألنھ يحس �� زعمھ بمقدار ما ي��ا�� 

  و�تخاذل و��ن و�نوح!.

وأحوج ما يحتاج إليھ �ؤالء املتأنثون (مز��) قوي ينقذ�م من (فرط �حساس) ع�� 

ق فيھ ب�ن فرط إحساس�م و��ن املوت. . . أو �غماء ع�� أ�ون مذ���م الذي ال فر 

تقدير: صفعة ع�� القفا �� (جرعة) نافعة ناجعة �� عالج �ذا الداء. صفعة ع�� 

  القفا بقلم ال�اتب، أن لم تكن بالقلم املع�ود �� لغة �كف و�قفاء!

�دب، و�و أن ونخلص من �ذا جميعھ إ�� قول واحد يجمل جميع �قوال �� الفن و 

الفن و�دب وجدان ولكنھ وجدان إ�سان، وال يكمل ��سان �غ�� �رتفاع بطبقة 

ا��س و�رتفاع بطبقة التفك�� فال يخلو �دب املع�� عنھ من �ذا وذاك، وال يقاس 

 ألنھ لم يفكر 
ً
نص�بھ من ا��س بمقدار نقصھ �� التفك��، وال يقال أن أحس تماما

؛ بل يقال أ
ُ
  ن التمام �� مزاياه ��سانية أن يتم لھ ا��س و�تم لھ التفك��.تماما

  

  

  

  مالحظات وردود ع�� تأمالت ونقود

   

كتب �ستاذ مظ�ر �� مجلة (املقتطف) فصال افتتاحيا ضمنھ �عض (التأمالت 

والنقود) حول موضوع كتابنا عن (هللا) ثم أ��قھ بتذييل عن املصط��ات و�سماء 

  ��ا).ال�� (ال يوافق عل

  و�� �ذا وذاك مجال للمناقشة والتعقيب من قبيل الت��يح أو التوضيح.
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  و�ذا �عض ما رأينا نناقشھ من تلك النقود واملالحظات

انتقد �ستاذ مظ�ر ترجمة �نيم��م باالستحياء وقال أن حقيق��ا الفكرة الروحانية 

  واس�ش�د ع�� ذلك بم��م من امل��مات �نجل��ية.

ه املصط��ات ال يرجع ف��ا إ�� امل��مات العامة وإنما يرجع ف��ا إ�� مع�� ونقول أن �ذ

  املذ�ب الذي تدل عليھ

ف�لمة (�نيم��م) ل�ا معان كث��ة تختلف باختالف العلوم ال�� تدخل ف��ا، و�� �� علم 

  وظائف �عضاء غ���ا فيما وراء الطبيعة وغ���ا �� علم أصول ��سان.

ا �� مذ�ب تيلور أن ال�م�� �ان يؤلھ �شياء والظوا�ر الطبيعية واملع�� املقصود �ن

ألنھ �ان �الطفل الذي يضرب الباب إذا اصطدم بھ ألنھ يحسبھ �� حكم �حياء. 

ونحن ال نقول أن الطفل يضرب الباب ألنھ يؤمن بالفكرة الروحية وإنما نقول إنھ 

  ء ال�� ل�ست ل�ا حياة.يضرب ألنھ يؤمن باالستحياء، أو ألنھ (�ست��) �شيا

وانتقد �ستاذ مظ�ر ترجمتنا البولي��م بتعديد �ل�ة وقال: (�و �شراك أو الشرك 

و�و اصطالح قديم جار ع�� �لسنة وتضمنتھ املؤلفات العر�ية من اقدم عصور 

  البحث الفلسفي ف��ا).

ألن �يمان نقول �عم. . . ولكنك ال تقول أن القبائل ال�مجية �انت تؤمن بالشرك 

بالشرك يقت��� �يمان قبل ذلك بوحدانية هللا. وال مع�� ألن تصف إ�سانا بأنھ 

مشرك قبل أن يظ�ر ع�� الكرة �رضية دين يدعو إ�� التوحيد، أو يدعو إ�� �لھ 

  الواحد الذي يدعو إ�� غ��ه أولئك (املشر�ون).

سالم و��ن كالم املؤرخ الذي وفرق ب�ن كالم ال�اتب العر�ي عن املشرك�ن �عد ظ�ور � 

يرجع إ�� التوحيد. فلو قال ذلك املؤرخ أن ال�مج أشر�وا قبل أن يؤرخ لنا ديانات 

  التوحيد ل�ان كالمھ �ذا خطأ �� التار�خ وخطأ �� التعب��.

وانتقد �ستاذ مظ�ر �عض ا��روف كقولنا الش�شيميون بدال من (ا��يخيميون) كما 

   من أخرانوس إ�� أمثال �ذه الت��يفات �� رأي �ستاذ.يرى أو كقولنا كرونوس بدال
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وجوابنا عن ذلك أن كتاب العر�ية يكتبون (أرشميدس) كما يكتبون (أرخميدس) أو 

��م يكتبون كر�ستوفر �ومل�س كما يكتبون أو , يكتبون ارشميد وارخميد �غ�� س�ن

  خرستوف �ومل�� أو �وملب �� ا��الت�ن.

رسية (خسروا) فجعلو�ا كسرى مع وجود ا��اء �� اللغة وأن العرب اخذوا من الفا

  العر�ية.

وإن كرونوس بذا��ا ال ي�� أن ت��جم اخرونوس �� املقام الذي ترجمت فيھ؛ أل��ا 

تتصل بمع�� الزمان ونحن نقول اليوم (كرونوم��) وال نقول (أخرونوم��) كما ير�د 

  �ستاذ.

  ائية وفضل ترجم��ا با��دلية.و�عيب �ستاذ مظ�ر ترجمة الديالكتك بالثن

و�و �� ذلك ع�� خطأ عظيم من ج�ة اللفظ ومن ج�ة املع��؛ ألننا رددنا ديا إ�� معنا�ا 

  �صيل و�و التث�ية وم��ا �ن �لمة بالفر�سية باإلنجل��ية.

وألن مذ�ب �ارل ماركس و�و (الديالكتك) يقوم ع�� أن املادة ثنائية ا��صائص 

قيض�ا وال يقوم ع�� أن املادة جدلية أو يجادل �عض�ا �عضا �� �شتمل ع�� ا��اصة ون

�� دنيا الفكر ي�ب��  ���ءأطوار�ا املتتا�عة وقال �ستاذ مظ�ر �� مفتتح كالمھ: (ما من 

تحديدا دقيقا إذا أردنا أن نأمن العثار ونطوي مراحل ا��دل  معانيھأن تحدد 

ي ندركھ من �لو�ية أو الر�و�ية. . . . كتحديد املع�� ندركھ من �لمة هللا واملع�� الذ

ولكن ي�ب�� أن نتواضع ع�� تفرقة بي��ما �� �ستعمال، وأود لو إننا ندرك إذا قلنا هللا 

إنھ موضوع مرده إ�� الدين، وان ندرك من القول باأللو�ية والر�و�ية انھ موضوع مرده 

  إ�� الفلسفة والتأمل).

  رجع �� �ذا إ�� غرضنا من الكتاب.وقد �ان خليقا باألستاذ مظ�ر أن ي

فنحن قد أردنا بھ أن نب�ن كيف وصل ��سان إ�� �يمان با�، ولم نرد أن نب�ن كيف 

  وصل إ�� مجرد الر�و�ية، ألنھ آمن برب ما من �ر�اب قبل عصور التار�خ.
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ذا وقال �ستاذ مظ�ر عن �لمة الوجود ي�تقد قولنا (إننا �عطي الوجود الزم لوازمھ إ

قلنا انھ غ�� املعدوم) فعقب ع�� ذلك قائال: (ذلك قول غ�� مستقيم ذ�نا ألن الوجود 

  يقابلھ العدم وال يقابلھ املعدوم).

نقول �عم. . . ولكننا إذا قلنا الشب�بة قصدنا بذلك الشبان؛ وإذا قلنا العلم قصدنا 

  .بذلك املعلومات، وإذا قلنا: �ذا الوجود قصدنا بذلك �ذه املوجودات

��ب قول �ستاذ مظ�ر أن الوجود يتوقف ع�� إحساس من يحسونھ. ف�ل ومن أ

  نھ موجود!أمع�� ذلك أن ال���ء ال ي�ون موجودا لذاتھ إال إذا وجد من يحسھ 

وانتقد �ستاذ مظ�ر قولنا أن الو�� ال�و�ي �و علة البحث عن العقيدة، ثم اس�ش�د 

د �� إرادات أو ذوات عاقلة لم يكن إال بكالم (اوغست �ونت) حيث يقول: (إن �عتقا

تصورا باطال تخفي وراءه ج�لنا باألسباب الطبيعية. أما �ن و�ل املتعلم�ن من أبناء 

املدينة ا��ديثة �عتقدون بان �ل ا��وادث العاملية والظا�رات الطبيعية بدال من أن 

م الطبي�� فلم يبق �عود إ�� س�ب طبي�� وانھ من املستطاع �عليل�ا �عليال مبناه العل

  ثمت من فراغ �سده �عتقاد بوجود هللا، ولم يبق من س�ب �سوقنا إ�� �يمان بھ).

 أن �ستاذ مظ�ر ي��جم باوغست فلماذا ترجم�ا �كذا ول�س �� الفر�سية 
ً
ونالحظ أوال

  حرف الغ�ن!

�ونت ثم نالحظ أن �ستاذ قد اغفل ا��انب امل�م من الفلسفة الوضعية �ل�ا و�و أن 

ال ينفي وجود ما وراء الطبيعة وال ينفي ضرورة �عتقاد، ولكنھ يقول أن العقل قاصر 

عن عقيدة إ�سانية تؤمن باإل�سان وتنوط الثواب �عظم بإسداء ا���� إ�� ب�� 

  ��سان.

وقد وجد �عد �ونت فالسفة �علمون ما لم يكن �علمھ �� زمانھ، ولم يكفوا عن البحث 

عة ولم يذ�بوا إ�� ذلك ال��ف الذي ذ�ب إليھ ح�ن وقع �� ذلك فيما وراء الطبي

 عن وجدان الدين.
ً
  التناقض الذي ال تقبلھ العقول فضال

فأي تناقض ا��ف من تناقض القائل�ن بأننا ن��ك �يمان �غ�� ا��دود ألنھ غ�� 

  محدود؟



195 
 

ان الوحيد أي �ائن أحق باإليمان من ال�ائن املطلق الكمال؟ فلماذا ي�ون س�ب �يم

  �و الس�ب املبطل ل�ل إيمان؟

فإذا �انت املعرفة العلمية قاصرة عن �حاطة �غ�� ا��دود ع�� زعمھ فيجب أن ي�ون 

  �ناك س�يل إ�� الشعور بھ من غ�� املعرفة العلمية، و�و س�يل �يمان.

واملسألة ل�ست من ال�ساطة والس�ولة بحيث يقول �ستاذ مظ�ر أن علم التطور 

ت أن ��سان ن�يجة م��تبة ع�� النوام�س القديمة �زلية وان حدوثھ ل�س أك�� (اث�

  من توليف جديد حدث �� جو�ر املادة).

  فكيف اث�ت علم التطور أن ��سان توليفة جديدة فقط حدثت �� عالم املادة؟

  ية؟�ل اث�ت علم التطور ح�� �ن علة الفرق ب�ن اصغر ا��اليا ا��ية و��ن الذرة املاد

وإذا �ان علم التطور لم يث�ت ذلك فكيف يجزم بالرأي �� حقيقة ��سان �لھ و�و 

  أع�� ما ش�دنا ظوا�ر ا��ياة؟

وإذا �ان علم التطور قد اث�ت ذلك فلماذا ال يخرج لنا خلية حية ت�شطر وتلتئم 

وتتوزع وتتجمع وتدخل �� الرحم بدال من خلية ��سان أو خلية ا��يوان في�شا م��ا 

  مولود جديد ع�� مثال أمھ وأبيھ؟

إن ج�ل �م�� ل�و اصدق شعورا بالعالم من الفيلسوف املصري الذي يحصر مسالة 

ا��ياة �ذا ا��صر املعيب. ألنھ ع�� �قل يدرك لل�ون عظمة ور�بة تخفيان ع�� 

أو  180الفيلسوف الذي يظ�ن أن �زال و�باد �انت �� انتظاره ح�� يظ�ر �� سنة 

  فيضع ال�ون �لھ �� تلك العلبة الصغ��ة و�غلقھ �ناك باملفتاح �خ��. 2000و أ 1900

ع�� إننا ندع ا��وض �� �ذا الغمار عرفنا كيف �ان وقوف �ستاذ مظ�ر ع�� 

الشاطئ ب�ن املاء والرمال، ونرجع إ�� املصط��ات والنقود فال نز�د ع�� ما تقدم إال أن 

ه أن ينقدوا �عد أناة طو�لة. فقد تب�ن مما تقدم نرجو �ستاذ ومن ينقدون ع�� غرار 

  كث�� مما توخينا. .  ���ءمما يقع �� خواطر�م، ولك��م �م قد يفو��م  ���ءأننا لم يفتنا 
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  ب�ن الروحانية واملادية

   

(. . . وع�� س�يل �ستفسار أوجھ إليكم �سئلة �تية �عد قراءة ردكم ع�� نقد 

 أن تتفضلوا باإلجابة ع��ا �� الرسالة �ستاذ 
ً
إسماعيل مظ�ر لكتابكم عن هللا راجيا

  الغراء:
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أل�س �ناك وجھ من الصواب �� وجوب التفرقة ب�ن الوجود واملوجود و��ن العدم  - 1

واملعدوم �� الكتابات الفلسفية؟ فإن ال�اتب �ديب قد يجوز لھ أن �ستعمل إحدى 

بيل التجوز املقبول �� الكتابة �دبية. ولكن �ل يقبل ال�لمت�ن بمع�� �خرى من ق

  ذلك �� لغة العلم والفلسفة؟.

�ل من الضروري أن يخلق العالم الطبي�� خليقة حية ليقول إن النوام�س املادية  -  2

ت�سلط ع�� ا��ياة؟ ألم يصنع العلماء مادة ال��وتو�السم ال�� �� مادة ا��ياة وال 

ذه املادة املصنوعة مادة ا��ياة؟ أال يحق لنا �� العصر يبقى إال الزمن ل�شبھ �

ا��اضر �عد كشف الذرة أن نقول إن العلم قد وضع سر املادة �� أيدي العلماء. . . 

  ا�� ا��).

  �سكندر�ة

  صابر. م

أما �� مسألة الوجود واملوجود والعدم واملعدوم فاألديب املستفسر قد عكس �مر 

سفة ما يطلب من �ديب، أو طلب من �ديب ما يطلب �� فطلب �� لغة العلم والفل

  لغة العلم والفلسفة

وقد جرت املناقشة �� �ذا املوضوع من قبل ب�ن الرازي والصابو�ي فقال �مام الرازي 

�� مناظراتھ: (إن �ان غرضك إظ�ار الفرق ب�ن الت�و�ن وامل�ون بحسب اللفظ والعبارة 

 
ً
ن ي�ون ت�و�نا ف�و م�ون وذاك م�ون، فالت�و�ن مصدر وامل�ون مفعول، فإنھ يقال �وَّ

والفرق ب�ن املصدر واملفعول معلوم �� اللغات. إال أن الفرق ا��اصل بحسب اللغات 

 ف�و معدوم، 
ً
ال يوجب الفرق �� ا��قائق واملعا�ي. أال ترى أنھ يقال عدم �عدم عدما

  �� ا��قيقة).فالعدم مصدر واملعدوم مفعول وذلك ال يوجب الفرق بي��ما 

فالفالسفة �م الذين سوغوا استخدام �لمة الوجود بمع�� املوجودات، ولم يمتنع 

  ذلك �� اللغة ألن شوا�د �ذا �ستخدام متكررة �� �ل مقام.



198 
 

وقد نجاري �ديب املستفسر عن رأيھ �� خلق ا��ليقة ا��ية فنقول إن العالم 

 بخلق�ا �� املعمل ليجو 
ً
ز لھ أن يقول إ��ا قوة مادية ول�س ف��ا الطبي�� ال يطالب حتما

  ز�ادة ع�� القوة املادية.

 بمعرفة العلة ال�� تفرق بي��ا و��ن الذرة املادية ليقول إن �ذا 
ً
ولكنھ يطالب حتما

الفرق من املادة ول�س من ���ء غ���ا. أما أن يجزم بمصدر �ذه العلة و�و ال �عرف�ا 

  عينھ ول�س �و العلم الطبي�� املزعوم.وال �ستطيع أن يصف�ا ف�ذا �و �دعاء �

وإذا �انت املصا�ع قد أخرجت مادة ال��وتو�السم ال�� �� مادة ا��ياة كما يقول 

 غ�� سر املادة ولم تث�ت أن 
ً
�ديب املستفسر ف�ذه املصا�ع قد أثب�ت أن ل��ياة سرا

ال يتغذى وال ا��ياة �ل�ا من املادة وإل��ا؛ ألن ال��وتو�السم الذي أخرجتھ املصا�ع 

 ل��ياة). . . 
ً
 (بروتو�السم ناقصا

ً
يتجدد وال يتحرك كما تفعل ا��ليقة ا��ية. ف�و إذا

 كما �ان: ما �� ا��ياة؟.
ً
  و�قي السؤال قائما

 ح�ن قال إنھ 
ً
أيقول �ديب املستفسر إنھ من فعل الزمن الطو�ل؟ لقد قال ذلك فعال

  دة ا��ياة).ال يبقى إال الزمن ل�شبھ املادة املصنوعة ما

فمن الواجب أن نذكر �نا أننا �سأل: ما �� ا��ياة؟ وال �سأل �� كم من الزمن �شأت 

  ا��ياة؟.

و�� سواء �شأت �� دقيقة واحدة أو �� عشر�ن مليون سنة ���ء لھ حقيقة، فما �� 

  �ذه ا��قيقة؟

ق ع�� أن الزمن الطو�ل عنصر داخل �� تركيب املادة ال�� �عرف ما بي��ا من الفرو 

  واملشا��ات.

فلماذا �عرف الفرق ب�ن ا��ديد والنحاس وقد م��� ع�� ت�و���ما ألوف السن�ن، وال 

�عرف الفرق ب�ن ال��وتو�السم ال�� وال��وتو�السم الذي تخرجھ املعامل و�صنعھ 

  العلماء؟

أقل ما ي�ب�� للعالم الذي يصون كرامة علمھ أن ي�تظر و�ؤجل حكمھ، ال أن يجرم 

   �عرفھ وال �ستطيع أن �علل الفرق ب�نھ و��ن غ��ه من �شياء.بحقيقة ���ء ال
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ومن �دعاء البعيد أن يقال إن كشف الذرة قد وضع سر املادة �� أيدي العلماء، أو 

  قد خول�م أن يفسروا �ل ظا�رة من ظوا�ر الوجود بالقوان�ن املادية

إ�� ا��تمية فإن أسرار الذرة قد صنعت نقيض ذلك ع�� خط مستقيم، وقد عمدت 

 لم �ستقر ل�ا من �عده قرار. - أو القوان�ن املادية  - لألسباب املادية 
ً
  فعصفت ��ا عصفا

 من مذا�ب الفالسفة أو مذا�ب رجال الدين أو فروض 
ً
ول�س �ذا الكالم مستمدا

�دباء وال�واة �� املسائل العلمية، ولكنھ مستمد من مباحث أقطاب العلم الطبي�� 

  اعد البحث �� الطاقة الذر�ة و�� تركيب املادة وقوان�ن �شعاع.الذين أسسوا قو 

فالعالم الكب�� ماكس بالنك صاحب نظر�ة ال�وانتم ال�� بن�ت عل��ا املباحث الذر�ة، 

يقرر أن حر�ات الك�ارب ال  1918وصاحب جائزة نو�ل للعلوم الطبيعية �� سنة 

أ عن اتجاه ا��ركة التالية �سيطر عل��ا قانون معروف، وأنك ال �ستطيع أن تت�ب

لك�رب من الك�ارب حول النواة، و�ذا �و عنصر املادة �صيل �غلب فيھ القول 

باملش�ئة ع�� القول با��تمية املادية. فكيف يمكن أن يقال مع �ذا أن كشوف الذرة 

  قد أبطلت القول باإلرادة �ل�ية ووضعت سر ال�ون �لھ �� أيدي العلماء؟

الذرة نفس�ا �� أيد��م و�� أصغر ما �� ال�ون من مادة؟ فكيف تضع إ��ا لم تضع سر 

�� أيد��م سر ال�ون �لھ وتنفي منھ فرض املش�ئة �ل�ية ال�� �سيطر ع�� �ل (حتمية 

  مادية) �ان يدين ��ا العلماء قبل �ن؟

والعالم الكب�� ���ن��ج متمم بحوث بالنك وصاحب جائزة نو�ل للعلوم الطبيعية عن 

�علن نقض (ا��تمية املادية) و�قرر أن التجارب الطبيعية ال ت�شابھ ��  1932سنة 

الن�يجة وإن اتفقت �دوات واتفقت املواد واتفق ا��ر�ون. فكيف يقال إن (دور) 

املش�ئة قد بطل �ل البطالن ولم يبق لل�ون من أسباب غ�� ما يزعمونھ من 

  النوام�س؟

باحث�ن �� الك�ر�اء والطبيعيات �عقب ع�� �ذا والعالم الكب�� إدنجتون من أك�� ال

 ذا بال �� الرأي من حيث تدا�� �خذ 
ً
فيقول (إن�� ال أحسب أن �ناك انقساما

بمذ�ب ا��تمية املادية. فإن �ان �ناك انقسام ف�و �نقسام ب�ن �سف�ن لتداعيھ 
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ل أن �عود. واملغتبط�ن بتداعيھ. و�سفون بطبيعة ا��ال يرجون لھ عودة وال �ستحي

 لتوقع عودتھ �� أي ش�ل و�� أي صورة).
ً
  ولكن�� ال أرى س�با

 مختصون باملوضوع الذي يحكمون فيھ 
ً
 علماء طبيعيون، و�م جميعا

ً
و�ؤالء جميعا

 من مؤس��� البحوث �� �ذا املوضوع.
ً
  و�و تركيب املادة. بل �م جميعا

م�ولة �عيدة �غوار، وأ��ا  فأ�سر ما يؤمن بھ الرجل ا��قق �عد �ذا أن املسألة جليلة

ل�ست من املسائل ال�� يفض ف��ا �ش�ال ب�لمة وتصرف �ع��اضات ف��ا بجلسة 

  مر�حة ب�ن ا��ابر و�وراق أو ب�ن املصا�ع و�ناب�ب.

وإذا �ان �ناك فرض أر�� من فرض �� مجال املباحث العلمية ا��ديثة فذلك �و 

�ل�ية ألن �ذا ا��ال قد رجع بأصل املادة �ل�ا الفرض الذي �عزز �يمان باملش�ئة 

  إ�� �ختيار، ورجع بالقوان�ن املادية �ل�ا إ�� سلطان غ�� سلطان القوان�ن املدعاة.

  فإن لم يكن ترجيح فليكن تر�ث وانتظار.

أما ا��زم باملزاعم املادية ب�ن �ذه الكشوف املتجددة ف�و (إيمان مقلوب). . . ألن 

يقوم ع�� أسباب أقوى من �سباب ال�� يقوم عل��ا �ذا �يمان إيمان ال��ائز 

  املقلوب. . . أو �ذا �ن�ار ا��ازم بال أسباب!!

  

  

  

  

  

  عود إ�� الردود والنقود

   

يرى �ستاذ إسماعيل مظ�ر مرة أخرى �� املقتطف أن ترجمة (أنيم��م) باالستحياء 

  ة الروحانية.خطأ أل��ا ترجمت �� �عض امل��مات العامة بالفكر 
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و�ستاذ مظ�ر �علم والشك أننا لم نكن ���ز عن مراجعة امل��مات كما راجع�ا. 

ولكننا فضلنا �لمة �ستحياء ألن امل��مات ال تفسر املعا�ي الفلسفية، وألن �لمة 

  �ستحياء أدل ع�� املع�� املقصود من الفكرة الروحانية �� �ذا املقام.

املذ�ب املعارض للفكرة املادية �� تفس�� الطبيعة أو فالفكرة الروحانية تلتمس ب

تفس�� التار�خ، و�لتا�ما لم تكن تخطر لل�م�� ع�� بال، وإنما �ان يؤلھ الظوا�ر 

  الطبيعية ألنھ �ان ينظر إل��ا كما ينظر إ�� �حياء.

 عن الوج�ة املعنو�ة 
ً
ول�ست ترجمة (أنيم��م) با��ياة خطأ من الوج�ة اللفظية فضال

الفلسفية. ألن �لمة أنيما �� أصل �لمة أنيمال ونحن ال ن��جم �ذه ال�لمة بذوات أو 

�رواح بل �حياء أو ا��يوانات. ولو ترجمنا�ا بذوات �رواح ألخطأنا �� رأي الدي�ي�ن 

ورأي املادي�ن ع�� السواء، ألن الدي�ي�ن ال يقولون بالروح �� ا��يوان، واملادي�ن ال 

  � �طالق.يقولون بالروح ع�

ول�س ب��يح ما قالھ �ستاذ مظ�ر من أن �لمة (أنيما) �ع�� الروح �� أصل وضع�ا 

 ع�� ذلك باستخدام�ا ��ذا املع�� �� كتب أرسطو وغ��ه.
ً
  مس�ش�دا

وإنما ال��يح أن أصل مع�� (أنيما) �و ال�واء. ثم استع��ت ملع�� ا��ياة أو الروح ألن 

نفس وا��ياة، و�كذا �شأت �لمات الروح والنفس �قدم�ن �انوا ير�طون ب�ن الت

  وال�سمة �� اللغة العر�ية.

و�رى �ستاذ مظ�ر مرة أخرى أن �لمة بوليث��م ال ت��جم إال ب�لمة الشرك وال ت�� 

  ترجم��ا بتعديد �ل�ة.

  وال��يح أن ترجم��ا بالشرك �� ا��طأ وأن ترجم��ا بتعديد �ل�ة �� الصواب.

  �يمان بإلھ واحد �عت�� �يمان بإلھ غ��ه مشاركة لھ ملكھ. ألن الشرك يقت���

 لبعض �� امللك، بل ر�ما 
ً
والذين عددوا �ل�ة قبل التوحيد لم يجعلوا �عض�ا شر��ا

 للغاب وال مشاركة بي��ا �� عمل من �عمال!
ً
 للشمس وإل�ا

ً
 للبحر وإل�ا

ً
  اتخذوا إل�ا

مع�� البوليث��م ألن الذي �عتقد بإل��ن  ومن ا��لط املعيب أن نقول أن الشرك يفيد

  اثن�ن مشرك وال يقال فيھ إنھ وإنما يقال فيھ أنھ ديالست كما �علم �ستاذ.
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وخذلت امل��مات �ستاذ مظ�ر أك�� من مرة �� �ذه املناقشة ألنھ راح �عتمد عل��ا �� 

إال أن ت��جم تفس�� �لمة الديالكتيك ال�� ترجمنا�ا بالثنائية و�أ�ى �ستاذ مظ�ر 

با��دلية. . . وال جدل �ناك حيث استخدمت ال�لمة �� مذ�ب �يجل أو مذ�ب �ارل 

  ماكس أو ما شاء �ستاذ مظ�ر من املذا�ب الفلسفية.

ف�يجل يقول بالفكرة ونقيض�ا �� الثنائية املثالية و�ارل ماركس يقول كذلك بال���ء 

  ونقيضھ �� الثنائية املادية.

ظا�ر �� املذ�ب�ن بل �� �ل اصطالح يرجع إ�� (الديالكت) ح��  ومع�� (�ثن�نية)

  الديالوج الذي يجري �ن ع�� �ل لسان. . .

و�ل أولئك يو�� إ�� الذ�ن أن أصل �لمة الل��ة وا��وار م��وظ فيھ الكالم ب�ن 

  اثن�ن.

 �غ�� جدال أن �ثن�نية مقصودة �� 
ً
وم�ما يكن من �ذا أو ذاك فالثابت قطعا

يك �يجل وماركس، وأن ا��دل غ�� مقصود ف��ما إال �� امل��مات العز�زة عند ديالكت

�ستاذ إسماعيل مظ�ر. . . وال�� يوجد عندنا م��ا بحمد هللا عدد ال يقل عن املوجود 

  م��ا �� مكتبة �ستاذ العامرة أو مكتبة املقتطف الفيحاء.

كس �و الديالكتيك أمر لم وقال �ستاذ مظ�ر: (إن الذ�اب إ�� أن مذ�ب �ارل مار 

يقل بھ غ�� �ستاذ العقاد ع�� ما أذكر و�قدر ما ي�سع لھ عل��. . . ع�� أ�ي أ�اد أجزم 

  بھ، ذلك بأن مذ�ب �ارل ماركس �و املادية ا��دلية. . . وشتان ب�ن املذ�ب�ن. . .).

ة والذي قلناه نحن �و (أن مذ�ب �ارل ماركس و�و الديالكتيك يقوم ع�� أن املاد

  ثنائية ا��صائص �شتمل ع�� ا��اصة ونقيض�ا).

  فأين �و ا��طأ �� �ذا الكالم؟

ا��طأ ع�� ما يظ�ر �� طر�قة الكشف عن ال�لمات �� امل��مات، و�� تقت��� 

الكشف عن الديالكتيك �� حرف الدال، والكشف عن املادية �� حرف امليم. . . وشتان 

  ب�ن ا��رف�ن!!
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سألة الوجود واملوجودات فأعاد ما قالھ �ديب املستفسر وقد عاد �ستاذ مظ�ر إ�� م

(إن ذلك قد يقبل ��  - أي �ستاذ مظ�ر  -(صابر. م) �� عدد م��� من الرسالة فقال 

غ�� لغة العلم غ�� لغة الفلسفة. ألن �ذه اللغة ال تتجوز �� تحديد املعا�ي الدقيقة 

  ل�ل لفظ. . .).

�� ا��واب ع�� �ديب املستفسر من كالم �مام  فال نز�د ع�� أن �عيد لھ ما بدأناه

الرازي حيث قال �� املناظرات: (إن �ان غرضك إظ�ار الفرق ب�ن الت�و�ن وامل�ون 

 ف�و م�ون وذاك م�ون فالت�و�ن 
ً
ن ي�ّون ت�و�نا بحسب اللفظ والعبارة فإنھ يقال ي�وَّ

للغات. إال أن الفرق مصدر وامل�ون مفعول. والفرق ب�ن املصدر واملفعول معلوم �� ا

ا��اصل بحسب اللغات ال يوجب الفرق �� ا��قائق واملعا�ي. أال ترى أنھ يقال عدم 

 ف�و معدوم، فالعدم مصدر واملعدوم مفعول. ذلك ال يوجب الفرق بي��ما 
ً
�عدم عدما

  �� ا��قيقة).

ونظن أن �مام الرازي مفسر القرآن ومفسر مذا�ب الفالسفة �عرف �� اللغة 

  لسفة ما يجوز وما ال يجوز.والف

وقال �ستاذ مظ�ر �عن�نا: (أما كالمھ �� مذ�ب التطور فظا�ر من عباراتھ ال�� ساق�ا 

أنھ لم يفرق ب�ن البحث �� التطور والبحث �� �شوء ا��ياة، إن �مر�ن مختلف�ن جد 

  �ختالف).

دئ من ا��ط الثلث و�ذا كالم ال يجاب عليھ باإليجاز. . . ولكن بلغة التحدي ال�� ت�ت

  ) �� املطا�ع العصر�ة.8إ�� (بنط 

 من كتب 
ً
 واحدا

ً
 من علماء التطور، أو كتابا

ً
 واحدا

ً
فنقول لألستاذ مظ�ر: اذكر لنا عاملا

 من سطور�ا 
ً
 واحدا

ً
يفصل ب�ن التطور و��ن �شوء ا��ياة ��  -التطور، أو سطرا

  مذ�ب املادي�ن.

  ونحن �� �نتظار وال نز�د.
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 بالعالم من الفيلسوف ثم قال: (
ً
أما قول �ستاذ أن أج�ل �م�� ل�و أصدق شعورا

العصري الذي يحصر ا��ياة �ذا ا��صر ال��يب. . . ف�ل نصدق حقيقة أن أج�ل 

 بالعالم من بالس و�ونت و�انت ودارو�ن و�رجسون).
ً
  �م�� �و أصدق شعورا

�ن و�انت والبالس وعندنا نحن أن �ستاذ مظ�ر بحاجة إ�� مراجعة برجسون ودارو 

أ��م ال يحصرون العالم، وال يختمونھ �� علبة صغ��ة، �العلبة ال�� يملك�ا  ليعلم

من أي صنف من �صناف  -�ستاذ مظ�ر ع�� ما يظ�ر، ونفضل لھ أن يمأل�ا بالو�م 

وال يمأل�ا (�علم) لم �س�ند إ�� علم وال إ�� فلسفة وال إ�� عقيدة. . . الل�م إال  -

  وأشباه امل��مات! امل��مات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  �ستاذ فارس ا��وري أو عبقر�ة البيان
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نكتب عن عبقر�ة البيان عندما نكتب عن �ستاذ ا��ليل فارس ا��وري مندوب 

شقيقتنا سور�ة �� مجلس �من، ألن الرجل وال شك من أ��اب �ذه العبقر�ة �� 

لم السياسة و�� عالم الثقافة ع�� طراز�ا الرفيع، ومن فرسان ميدان ا��طابة �� عا

  �جمال.

  وعبقر�ة البيان معادن وألوان �علو �عض�ا فوق �عض درجات.

 �� القدرة ع�� 
ً
ف�� ع�� صور��ا الشا�عة ال �عدو أن ت�ون ذرابة �� اللسان وانطالقا

  مجرد الكالم.

��ة، وم��ا ملكة ولك��ا إذا بلغت ذرو��ا العليا لم �غ��ا �ذا الزاد وحده من ازواد�ا الكث

التعب�� ال��يح، ونصاعة ا���ة، وحضور البد��ة �� مواقف �رتجال، و�تيان 

بجوامع ال�لم �� مواضع�ا، لقوة التوفيق ب�ن املعا�ي الرا��ة و�لفاظ الوا��ة، أو 

  قوة التوفيق ب�ن الفكر واللسان.

عنھ، يدل ع�� �ذه و�ل ما قرأناه من كالم �ستاذ ا��ليل، أو قرأناه من الكالم 

  العبقر�ة �� أرفع طراز ُعرف بھ خطيب من خطباء �ذا الزمان.

سليقة فيھ منذ صباه إ�� أيام  -ولو �� لسان غ�� لسانھ العر�ي  -فاقتياد أعنة الكالم 

  ال�� �سأل هللا أن يبارك ف��ا. -أو شيخوختھ  - ك�ولتھ 

لم يكن �عرف ال��كية فتعلم�ا  كتب عنھ زميلھ الكب�� �ستاذ خليل ثابت بك فقال إنھ

�عد إتمام دراستھ وملك ناصي��ا ح�� استطاع أن يخطب ��ا �� ا��اكم و�� ا��الس 

النيابية، ولم يكن �عرف الفر�سية فتعلم�ا �عد أن جاوز ا��مس�ن وأصبح من 

خطبا��ا املعدودين. و�ذا عدا �نجل��ية ال�� �علم�ا �� أيام دراستھ با��امعة 

  ية �� ب��وت.�مر�ك

والبد��ة ا��اضرة �� �جو�ة املسكتة ملكة الزمة من مل�ات �ذه العبقر�ة، و�� عنده 

  ع�� قسط واف �� مقام ا��د ومقام الف�ا�ة.
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 من تالميذه 
ً
روى عنھ تلميذه �ستاذ ع�� الطنطاوي �� مقال كتبھ بالرسالة أن تلميذا

: ما فائدة �ذه ا��ر 
ً
وف اللثو�ة، وملاذا نقول ثاء، وظاء، �� �لية ا��قوق سألھ يوما

  فنخرج ألسن�نا ونضطر إ�� �ذه الغالظة؟

. . . وسن��ك�ا فنقول: 
ً
فما �و إال أن سمع سؤال ح�� أجاب م��كما: ال فائدة ل�ا أبدا

  كسر هللا من أمسالك!!

 
ً
ومن أص�� إ�� �ذا ا��طيب املطبوع و�و يت�لم علم أن أداة البيان قد تمت لھ حسا

 
ً
  كما تمت لھ بدا�ة ومع��.ولفظا

 
ً
فصوتھ من تلك �صوات (الغنية) كما يقولون �� اللغات �ور�ية، ال تحس فيھ ج�دا

وال حاجة إ�� ا���د، ألنھ يمأل عليك جوانب السمع �أن لھ عشرة أصداء تتكرر معھ 

كما قال �ستاذ الطنطاوي �� وصفھ و�و يلقى قصيدتھ الرائية ال�� استقبل ��ا 

  برا�يم رحمھ هللا.حافظ إ

ومن تمام مل�ات التعب�� فيھ أنھ يقتدر ع�� املنظوم اقتداره ع�� املنثور، وال شك أن 

 �� عداد مل�ات ا��طابة من حيث �و إبانة و�عب��، وقد أسلس 
ً
الشعر يدخل أحيانا

  لھ قيادة ��ذا الزمام فجاءت لھ �� تلك القصيدة أبيات من عيون الكالم كقولھ:

  الشام تحية ... يفوق عب�� الروض م��ا عب���اأحافظ حي�ت 

 من ا��مد دونھ ... حدائق�ا �� ز�و�ا وز�ور�ا
ً
  وأل�س��ا ثو�ا

  وطوق��ا با��ب والعطف ر�قة ... قالدة أسر ال يفادى أس���ا

  و�و نفس �� الشعر يقصر عنھ كث�� من ا��طباء، وكث�� من الشعراء.

ذه العبقر�ة ح�ن يفرغ ا���ة الدامغة �� ع�� أنھ يرتفع بك إ�� الذروة من مل�ات �

جوامع ال�لم ال�� تملك السمع والعقل دفعة واحدة، �غ�� إعنات وال مشقة ع�� 

  سامعيھ.

فل�س أس�ل وال أقوى من تفنيده لدعوى املندوب ال��يطا�ي ح�ن زعم أن معا�دة سنة 

إ�� دليل  - ل كما قا -معا�دة ��يحة أل��ا أبرمت باختيار الطرف�ن. فال حاجة  1936
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ع�� بطالن �ذه الدعوى. ألن أمة من �مم ال تقبل احتالل �جن�� لبالد�ا و�� مختارة 

  راضية.

ول�س أجمع وال أمنع من قولھ �� �ذا الصدد: أن تلك املعا�دة ال تنطوي ع�� ال��ام 

تتقيد بھ بر�طانيا العظ��. وإنما �� تفو�ض من ملك مصر إذا شاءت بر�طانيا 

  ن ت��ل عنھ فل�س �� عمل�ا �ذا مناقضة ��رمة املعا�دات.العظ�� أ

�عم ف�� إذا لم �شأ فإنما تفعل ذلك أل��ا ذات غرض ترمي إليھ، وال تفعلھ ��رمة �� 

  تلك املعا�دة تحرص عل��ا.

و�ندر أن تتم أداة العبقر�ة البيانية �ذا التمام لغ�� �فذاذ النا���ن. ففي عصرنا �ذا 

ا �داة التامة ب�ن فرسان املنابر السياسية غ�� رجل�ن اثن�ن: أحد�ما ال �عرف مثال ل�ذ

باقعة الغال لو�د جورج الوز�ر �نجل��ي املش�ور، و�خر زعيمنا العظيم سعد 

  زغلول رحمھ هللا

 �انا يمل�ان ا���ة املسكتة �� مقام ا��د والف�ا�ة.
ً
  �ما أيضا

قيام ��ا إذا ظفر بكر��� النيابة، �ان لو�د جورج يخطب عن أعمالھ ال�� ينوي ال

فتصدى لھ فحام سليط اقتحم ا��مع بلوثة الفحم وال��م �� ثيابھ، فسأل ا��طيب 

  ليحرجھ: دعنا من �ل �ذا وقل لنا ماذا تنوي أن (ترخص) لنا من ضرورات املع�شة؟

  فما �و إال أن سمعھ ح�� أجاب ب�لمة واحدة: الصابون!

  السائل دون املسؤولف�ان ا��رج وال��ر�ة من نص�ب 

و�ان �عض (املتطرف�ن) يتعمدون إحراج سعد �� سياق الكالم عن خزان جبل أوليا، 

  بالسودان: فسألوه: �ل �و ضار أو مفيد؟

  فما زاد ع�� أن قال: �و مفيد مع اتحاد املالك. . .

  فلم يجرؤ ع�� �ع��اض أحد يطالب بوحدة مصر والسودان.

الثة �� خاصة مع�ودة ب�ن كث�� من أ��اب العبقر�ة و��شابھ �ؤالء العباقرة الث

  البيانية، و�� اتصال عقول�م �عقول سامع��م �� عالم العيان.



208 
 

ف�م ال �عنون بالتأليف عناي��م با��طاب وا��ديث. ألن عبقر���م تتصل بالنفوس �� 

عالم عالم العيان كما قلنا، أو ح�ن تتال�� ا��ياة با��ياة، ولم تخلق لالتصال ��ا �� 

  الفكر ا��رد أو من وراء ا���اب.

 أك�� من آثار�م املكتو�ة أو املطبوعة.
ً
  فعبقر�ا��م جميعا

ثر عنھ �� ا��الس وا��افل، و�� 
ُ
ولوال مذكرات للو�د جورج ل�ان بيانھ �لھ مما أ

  املساجالت وا��اورات.

ع عليھ مؤلفات تضارع ما طب -فيما �علم  - ول�س لسعد زغلول وال لفارس ا��وري 

كال�ما من �ملعية والفطنة، وما حصلھ كال�ما من املعرفة الواسعة وا����ة 

  الصادقة. ألن طبيعة البيان الناطق أن يمت�� با��ياة ح�ن يتصل باألحياء.

أطال هللا �� حياة العبقري العر�ي ا��ليل، وك�� هللا من أمثالھ بالثاء اللثو�ة ال�� تخرج 

 كما أراد�ا تلميذه ال��ول!!. ونفع الضاد وأ�ل�ا ��ذا من جوانب اللثة جميع�ا ال

  البيان الساحر الذي يقل نظ��ه ب�ن ا��طباء املفو��ن، من فرسان املنابر العاملي�ن.
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  (سياسة) أرسطو

   

  السياسة ِغ�� كما يقولون 

قد ولكن (سياسة) أرسطو ���ء ال يتغ�� ع�� الزمن أل��ا تقوم ع�� عمل عقل كب��، و 

تتغ�� النظم، وت�بدل الدسات��، وتختلف ا���ومات، و�تفاوت ا��اكمون، و�بقى 

 ل�ل مشغول 
ً
 فسيحا

ً
العقل ��سا�ي �� علمھ دراسة صا��ة ل�ل عقل، وميدانا

  بثمرات العقول.

وكتاب أرسطو �� السياسة �و الكتاب الثالث من كتب �ذا الفيلسوف العظيم، ال�� 

رائد السياسة الديمقراطية �� �ذا ا��يل، وأستاذ كتاب مصر  زف�ا إ�� املكتبة العر�ية

�� مطلع القرن العشر�ن، العالمة العامل �� شبابھ وشيخوختھ، صاحب املعا�� أحمد 

لطفي السيد باشا، مد هللا �� عمره، و�يأ لھ من الوقت وال��ة ما �عينھ ع�� إتمام 

  عملھ و�حتفاظ ��متھ وج�ده.

م��جمات أرسطو إ�� العر�ية من قبل وم��جماتھ إل��ا ع�� يد  وال وجھ للمقابلة ب�ن

  العالمة ا��ليل.

ألن ما ترجم من أرسطو إ�� العر�ية قبل اليوم إنما �و مقت�سات أو مروّ�ات �� حكم 

املقت�سات، تصّرف �� نقل�ا إ�� �ذه اللغة أناس مش�وك �� علم�م باليونانية، مقطعة 

ون إ�� غ�� الفلسفة أو قاصرون عن التوفر عل��ا، بج�ل�م ألسرار العر�ية، منصرف

فلوال فطنة فالسفة �سالم، أو اطالع�م ع�� أرسطو �� لغتھ �صلية، ملا وصل إلينا 

من فلسفة أرسطو �ذا النص�ب الذي ��لتھ الثقافة العاملية لثقافة العرب 

  و�سالم.

كتاب �خالق، وكتاب ال�ون  و�� -أما �ذه الكتب الثالثة ال�� ترجم�ا �ستاذ ا��ليل 

  والفساد، وكتاب السياسة.

ف�� أول ���ء �س�� ترجمة للمعلم �ول بمع�� ال��جمة ال��يح، و�� �عر�ف لقراء 

العر�ية ��ذا الفيلسوف يضارع ما ��يأ لألمم �ور�ية من العلم بھ �� مجال �ذه 
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��جم الكب��، و�ؤلف ما الدراسات. ألنھ �عر�ف يجمع الشمول إ�� التدقيق من جانب امل

تفرق من املقت�سات واملرو�ات فيقيم�ا ب�ية �املة، تحيا بأعضا��ا، وال تخفى 

  بأشال��ا، ب�ن ال��ائف و�ضاب��.

وقد اعتمد لطفي باشا �� نقل كتاب السياسة، كما اعتقد �� نقل الكتاب�ن �خر�ن، 

دي فرا�س) ووز�ر ا��ارجية  ع�� ترجمة (بارتل�� سان��يل��) أستاذ الفلسفة �� (�وليج

الفر�سية �� وقت من �وقات، واعتمد كذلك ع�� مقدمتھ فنقل�ا بجمل��ا ولم �شأ أن 

 إل��ا من عنده، و�� �� اعتقادنا �ستد�� �ضافة إل��ا لس�ب�ن: أحد�ما 
ً
يضيف ش�ئا

انھ أن (سان��يل��) قد ذكر �� مقدمتھ أن رجل الفكر ال يتجرد �ل التجرد من أحوال زم

 ل��ة �ذا الرأي الذي ال شك فيھ، ف�ان 
ً
 ظا�را

ً
و��ئة قومھ، و�ان �و نفسھ مصداقا

فر�سيا قبل �ل ���ء �� تدليلھ وإداللھ بقسط �مة الفر�سية من ترقية املعارف 

السياسية والنظم ا���ومية. مع أنھ قنع بالقليل من ْحوادث عصر أرسطو ال�� ل�ا 

، فلم يذكر م��ا الكث�� الذي ال غ�� للقارئ مساس ���صھ وتوجيھ ذ�نھ وشعوره

  عن ذكره �� �ذا املقام.

والس�ب الثا�ي الذي �ان يطمعنا �� مقدمة للكتاب بقلم عالمتنا ا��ليل أن العر�ية ل�ا 

 طو�ال وشغلوا ��ا 
ً
�لمة تقال �� فلسفة أرسطو ع�� �جمال، أل��ا شغلت العرب زمانا

 أطول.
ً
ول�س أحق من لطفي باشا بأن يقول �ذه ال�لمة، و��  أبناء �مم �خرى زمانا

يح�� ع�د أرسطو �� الشرق العر�ي من جديد، و�ت�لم باسم جامعة مصر ال�� توال�ا 

  �� صبا�ا، و�اسم ال��ضة الفكر�ة ال�� ساير�ا منذ �شأ��ا �و��.

 و�بدو لنا أن �ستاذ ا��ليل قد حرص غاية ا��رص ع�� نصوص ال��جمة الفر�سية،

 و�لمة �لمة �� تركيب أسلو��ا وترت�ب جمل�ا، ولم �سوغ لنفسھ أن 
ً
 حرفا

ً
فأ�ى ��ا حرفا

ينقل ال�لمات واملعا�ي إ�� �سلوب املع�ود �� كالم العرب، محافظة منھ ع�� �صل 

  الفر���� �� لفظھ ومعناه.

 ال يخصص إال لغرض واحد. ألن �دوات ت�ون 
ً
أكمل مثال ذلك قولھ: (وعنده أن �ائنا

�لما ص��ت ال الستعماالت متعددة، بل الستعمال واحد. وعند املتوحش�ن املرأة 
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والعبد �ما �ائنان من طبقة واحدة. والس�ب �� ذلك �سيط، و�و أن الطبع لم يجعل 

 إال من عبد ومن أمة. ولم ينخدع الشعراء 
ً
بي��م ألبتة من �ائن لألمرة. فل�س ف��م حقا

  ع�� املتوحش حق �مرة. . .).إذ يقولون: أجل لإلغر�قي 

ومثال قولھ �� املقدمة: (فقد استطاع أن يجد ب�ن تخالف ا��لق �د�ي للناس و��ن 

  تخالف أنواع ا���ومات املشا��ات �ظ�ر ما ي�ون و�حق ما ي�ون. . .).

  وتقاس ع�� ذلك أمثلة كث��ة �� سائر فصول الكتاب.

ل��ام النص ا��ر�� �� ترجمة سان��يل�� ألن والذي نالحظھ أنھ لم تكن ثمة ضرورة ال

الكتاب إغر�قي �� لغتھ �و��، وألنھ �و نفسھ لم يل��م نص الكتاب �غر�قي إذا �� 

ما تأدينا إليھ من معارضة ال��جمة ع�� ال��جمات �نجل��ية ا��تلفة. فقد حذف 

ل عليھ �عض ال�لمات من أوائل الفصول، ونقل �عض�ا ع�� غ�� معناه الذي يد

السياق. ومن ذلك مثال أن ال��جمة العر�ية تقول عن الرجل واملرأة: (. . . من الضروري 

اجتماع �ائن�ن ال غ�� ألحد�ما ع�� �خر، أر�د أن أقول اجتماع ا���س�ن للتناسل، 

  ل�س �� �ذا ���ء من التحكم).

عمدة  -ركر وال أثر ل�لمة التحكم �� ترجمة من ال��جمات �نجل��ية الثالث، فبا

ي��جم�ا بالقصد ووليام أل�س ي��جم�ا باالختيار وجو�ت ي��جم�ا بالغرض  -امل��جم�ن 

 و��ن مع�� التحكم فرق �� الداللة لھ شأنھ �� كتاب عن 
ً
و��ن �ذه املعا�ي جميعا

  ا��كم وا���ومات. وقد ترجمت السيادة ال�� تفرض لإلغر�قي ع�� ال��بري باألمرة.

  و�� �� تقديرنا ال
ً
تؤدي املع�� الذي ذ�ب إليھ أرسطو ح�ن أراد أن ي�ون ا��اكم إماما

 للفرس وال��ابرة.
ً
 لإلغر�ق وسيدا

ً
  أو زعيما

فإن عالقة �مرة �� عالقة آمر بأمور، و�� قد توجد ب�ن �مام واملأموم و��ن الزعيم 

  وتا�عيھ، و�� غ�� العالقة ب�ن السيد واملسود.

ورد �� الصفحة الثالثة وال�سع�ن عن س�اك�ن ولف،  ومن خطأ الطبع فيما نظن ما

  و�� الس�اك�ن الدلفية كما �و معلوم.
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أن سان��يل�� لم يل��م ا��رفية �� التفرقة  -من مقابلة ال��جمة العر�ية  - كذلك نظن 

ب�ن معا�ي العدل ا��تلفة �� الكتاب، و�� معا�ي �نصاف أو القسط والعدل 

 ع�� ال��� �نجل��ية، وتقابل �� اليونانية والناموس فيما نؤثر ل�ا م
ً
ن ترجمة قياسا

  وو ع�� ما جاء �� ال��جمات �نجل��ية ال�� أسلفنا �شارة إل��ا.

فإذا �� ما قدرناه من ال��ام ال���ة العر�ية لنصوص سان��يل��، فقد �ان �ستاذ 

�� اللغة الفر�سية،  ا��ليل �� حل من �ذا �ل��ام، و�� حل من التقيد ب��جمة واحدة

  و�� ع�� ما �عتقد قد ا�سعت لغ���ا من ال��جمات

ع�� أن �ذا التصرف �لھ ال ي��ب عنك معالم أرسطو الوا��ة من عبارات ال��جمة 

الفر�سية كما نقلت إ�� اللغة العر�ية، فيخرج م��ا القارئ �� غ�� شك و�و �شعر أنھ 

  اه �� جميع ما توخاه.قد تا�ع أرسطو �� تفك��ه ومن��ھ وتفصيل معن

 قد ي��جم بلفظ�ن، ك��جمة (برسيا) بإيران �� 
ً
 واحدا

ً
ونالحظ غ�� ما تقدم أن اسما

الصفحة ا��امسة والعشر�ن، وترجم��ا بفارس أو الفرس �� مواضع أخرى من 

 ع�� ألسنة �غر�ق من �سمية الفرس 
ً
الكتاب، و�� ال��جمة ال��يحة ملا �ان متداوال

  �قدم�ن.

�سأل سائل: ما لنا وسياسة أرسطو اليوم وقد طرأ علينا �� العصور املتتالية من وقد 

حوادث �مم وضروب ا��كم وع�� التار�خ ما لم يكن يخطر لفالسفة اليونان، وال 

  لفيلسوف �� الزمن القديم، ع�� بال!

 من جو�ر �راء ا -�� الواقع  -وقد يقال �� جواب ذلك أن الزمن 
ً
ل�� أثب��ا لم �غ�� كث��ا

 
ً
أرسطو �� كالمھ ع�� طبا�ع الشعوب وما يالئم�ا من ا���ام والدسات��، ولم �غ�� كث��ا

من جو�ر القواعد ال�� ب�� عل��ا تخر�جاتھ �� التفرقة ب�ن أنواع ا���ومات أو وظائف 

السلطات أو أسباب الثورات، وأن قيمة الكتاب التار�خية ال يتطرق إل��ا الشك إذا 

  �� قيمتھ السياسية عند تطبيقھ ع�� الوضع ا��ديث.جاز الشك 

ولكننا ندع �ذا ا��واب و�ستغ�� عنھ ألننا �ستطيع أن نقول مقاال ال تك�� ال��اجة 

ف��ن وذاك أننا �ا�نا أمام ظا�رة عقلية يقل نظ���ا �� توار�خ ب�� ��سان، وأن علماء 
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الرحال إ�� أق��� املعمور اليوم، وعلماء الغد إ�� آخر الزمان، ال �ستك��ون شد 

ليدرسوا طبيعة حشرة من �وام �رض، و�ستك��وا حقيقة �ائن �� من أحقر 

 ع�� إ�سان أن ينطلق إ�� املر�خ ل��ى 
ً
ال�ائنات، فلو م��� القياس ع�� �ذا ملا �ان كث��ا

عقل أرسطو يتحرك �� دخيلة عملھ و�سلك س�يلھ إ�� أسرار ا��قائق فيبلغ م��ا غاية 

، و�و �� زمانھ ملا يتلق معونة ما من أدوات البحث ما ترتق
ً
ي إليھ عقول ال�شر جميعا

  ا��ديثة، وال �عتمد ع�� ركن ما من أر�ان العلم ا��ديث.

وأي عقل �و عقل أرسطو �ذا الذي نراه �� دخيلة عملھ وحركة تفك��ه و�حثھ؟ �و 

  عقل ال يفاق عليھ إن لم يكن �و أك�� العقول.

كشف خبايا �ذا العقل أن نرحل إ�� املر�خ لنظفر �سره، لو �لفنا ل�س بالكث�� ع�� 

  الكشف عنھ �ذه الرحلة، واستطعنا قضاء �ذا الت�ليف.

وعالمتنا الكب�� لم ي�لفنا بحمد هللا الذ�اب إ�� املر�خ، وال الذ�اب ح�� إ�� أرض يونان 

�بة منا ناطقة و�� �� العدوة �خرى من بحر الروم!. بل حمل إلينا �ذه الذخ��ة قر 

بلساننا، م�يأة إلف�امنا، فأ�ون ما �ستحقھ من ج�د أن نطلع عل��ا و�س��يده م��ا، 

ونرجو لھ دوام القدرة ع�� إمداد �ذه اللغة ببقية �ذا الك�� الثم�ن، ألنھ ك�� لم تخل 

  لغة من لغات ا��ضارة �� �ذا ا��يل. -غ�� لغتنا العر�ية  -من ذخائره �ل�ا 
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  �� �خر�نأساط

   

  (. . . . . الز�اوي �عتقد أن هللا �و �ث��

  ما ِل�ل ��وان إال إلھ ... واحد ال يزول و�و (�ث��)

(. . . .
ً
  أرجوا أن أقرأ رأيكم �� ذلك ع�� صفحات الرسالة أو ال�الل وأشكرك سلفا

  موصل. عراق

  لؤي النوري

  ھ وماذا قصد ب�لمة �ث��.ال أدري ماذا قصد الز�اوي �� �ذا الب�ت ب�لمة �ل

فإذا �ان يقصد بإلھ ��وان خالق ��وان فل�س �� جميع التعر�فات ال�� عّرفوا ��ا 

أو  -�ث�� ما �سّوغ �سبة �لو�ية إليھ، وإنما يجوز أن �س�� �ث�� باملادة �و�� 

  �� �عض تلك التعر�فات. -ع�� رأى �قدم�ن  -ال�يو�� 

  ود فضال عن أن يقال أنھ موجد الوجود، وخالقھ الوحيد!ولم يث�ت لألث�� وج

  ف�و فرض عق�� عند الر�اضي�ن والطبيعي�ن:

فرضوه ليعللوا بھ ما �ستع��� عل��م �عليلھ، �انتقال ا��اذبية ب�ن ال�واكب، وانتقال 

  الضوء �� الفضاء.

 آخ
ً
 ألنھ لم �ستطع أ، يف�م كيف يجذب ال�وكب �وكبا

ً
ر �� �ذا وقال بھ (نيوتن) قديما

الفضاء مع امتناع الواسطة ب�ن ال�وكب�ن، وقد س�� �ذه الواسطة �� �عض كالمھ 

  بالروح ل�س��ح إ�� �عليلھ ل��ذب و�نجذاب.

وقال بھ ا��دثون ليعللوا بھ مس�� الضياء �� أجواز الفضاء وقال ماكسو�ل العالم 

 من �ث�� اخ��عت ل�سبح ف��ا ال
ً
�واكب، ولت�شأ م��ا أجواء الطبي�� الكب�� (إن أنواعا

ك�ر�ائية ودفعات مغناط�سية، ولتنقل �حساس من جانب ا��سد إ�� جانب آخر 

  ح�� ازدحم الفضاء مرات ��ذا �ث��).
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وعّقب جيمس جي�س ع�� ذلك �� كتابھ عن ال�ون ا��في فقال: وخالصة ذلك أن 

 من �ث�� بمقدار ما لدينا من مسائل غ�� محلول
ً
  ة �� علم الطبيعة!لدينا أنواعا

والذي يبدو لنا أن �ذه الفروض قد بن�ت ع�� خطأ �� ف�م الفضاء أو امل�ان. أل��م 

  اعتقدوا أن الفضاء خالء، وأن ا��الء عدم، فوجب أن يملئوه باألث��.

وقد اتفق جلة الفالسفة �قدم�ن ع�� أن الفضاء ل�س بخالء أو ل�س �عدم، ألنھ 

  ملوجودات.يقاس و�قدر، وألنھ يحتوي ا

 أطول من عدم، 
ً
يقال ش�� من الفضاء، وذراع من الفضاء، وال يمكن أن يقال أن عدما

  وأن �ذا العدم أقل من ذاك.

  ونحن �ع�ش �� الفضاء و�حتو�نا الفضاء، واملعدوم ال يحتوي املوجود.

  فالفضاء ل�س �عدم ول�س بخالء.

زال قيد البحث و�ستفسار. و�ان أسلم من فرض �ث�� أن يقال أن مادة الفضاء ال ت

 بما 
ً
 وعقال من ا��زم بنفي ا��ركة �� الفضاء، ما لم يكن مملوءا

ً
فإن ذلك أسلم علما

  �س�� �ث��.

وقد حاولوا أن يجدوا لألث�� �ذا خاصة تم��ه من الفضاء بحركة أو كثافة أو تقدير 

  فلم يجدوا تلك ا��اصة �� تجر�ة واحدة من تجار��م الكث��ة.

ألث�� سرعة تزداد أو تنقص بمرور �جسام فيھ، ول�س �� ا��االت ال�� �عرض فل�س ل

 ت�ناولھ ����ء من التغي��!
ٌ
  للمادة �ل�ا حالة

ومؤّدي �ذا أن �ث�� والقضاء م��ادفان، فال فرق ب�ن قولك أن الضوء �س�� �� 

  الفضاء وقولك أنھ �س�� �� �ث��.

ھ ع�� نظر�ة لورن�� عن املغناط�سة الك�ر�ائية وقد نبھ اي�شت�ن إ�� ذلك فقال �� �عقيب

  و�ث�� إنما �م اسمان ملس�� واحد!

وقد انت�� الرأي باي�شت�ن إ�� تقر�ر فرضھ ا��ديد الذي يال�� بھ مذ�ب �قدم�ن �� 

  حقيقة الفضاء، و�و فرضھ املش�ور عن ا��و�ر الفضا�ي أو جو�ر الفضاء
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تھ التار�خية بجامعة توتنج�ام، وأجمل محاضر  1930فألقى �� ش�ر يونية من سنة 

ف��ا أطراف �ذه النظر�ة ال�� يوشك أن �ستخرج م��ا العلماء صلة علمية ب�ن تركيب 

الفضاء وتركيب املادة، و�� ل�ست بالصلة البعيدة �عد ما عرف عن حركة الضوء �� 

  الفضاء، وعن رجوع املادة �ل�ا إ�� �شعاع.

�ان يمحص ما �سمعھ عن �ث�� وأقوال العلماء فيھ،  وال �عتقد أن �ستاذ الز�اوي 

  و�� أمثالھ من الفروض العلمية.

 �� مجلة ال�اتب املصري أن 
ً
ومن أمثلة ذلك أنھ يقول �� رسالة �شرت لھ حديثا

(اي�شتاين يحسب أن الفضاء خاصة من خواص ا��سم ثم يد�� أنھ عدم محض، 

و�طول و�قصر ب�ن سديم وآخر وشمس واملشا�د أن الفضاء يقاس بامل�� و�قدام 

  أخرى، والشمس وسيارا��ا ع�� التفاوت فكيف يقاس العدم؟).

وال ندري أين قال اي�شت�ن أن الفضاء عدم. وإنما املعروف أن مذ�ب ال�س�ية �علل 

انحناء الضوء بالقرب من �جرام السماو�ة بانحناء الفضاء نفسھ، فكيف يقول 

  ائھ، ثم يقول بأنھ جو�ر لعلھ أصل ا��وا�ر جمعاء.�عدم الفضاء من يقول بانحن

 �� 
ً
 جديدا

ً
وقد أشار الز�اوي قبل ذلك إ�� مذ�ب اي�شت�ن �� �ذا فقال أنھ: (فتح بابا

الفلسفة جعل العلماء يفكرون ف��ا �عليال لغوامض ال�ون ع�� أن أك�� قضايا�ا ال 

�� قرب �جرام �س�� �� ير��� ملنطق وأن أر��� الر�اضيات ع�� زعمھ. أما �ون النور 

  خط منحن عل��ا ف��يح، ولك�� ال أرى أن الس�ب �و انحناء طر�قھ �� الفضاء. . .).

 بما رواه عن اي�شت�ن أن ي��� ف�مھ ملذ�بھ �� الفضاء و�� ��عاد 
ً
وقد �ان خليقا

ع�� العموم، ولكنا نحسبھ طالع �عض كالمھ ع�� �س�ية ��عاد و�س�ية السرعة ف��ا 

لھ أن القياس ال�س�� ينفي الوجود ا��قيقي، وجعلھ �لھ مسألة تقدير  فخطر

واختالف. . . وإنما �ان اي�شت�ن يفرق ب�ن تقدير الفضاء �� ال�ندسة �قليدسية 

وتقدير الفضاء �� رأى دي�ارت وتقدير الفضاء إذا أخذ فيھ بمذ�ب البعد الرا�ع، و�و 

  مذ�ب اي�شت�ن نفسھ �� امل�ان والزمان.
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�� �ذا القياس ر�ما طالع �ستاذ الز�اوي �عض ما كتب عن �ث�� وامتالء ��وان وع

بھ فقال إنھ �و الوجود الثابت �� جميع �ذه ��وان، وأن ماعداه من الوجود فرض 

  من فروض �ديان.

وقد تخ�� عنھ �ث�� آخر �مر فإذا �و الفرض الذي ابتدعھ ا��يال، وإذا بھ �� رأى 

  �و والفضاء سواء.العلماء 

وغاية ما يقال إذن �� �ذا �لھ الذي خلقتھ فروض ا��يال أنھ أسطورة من أساط�� 

  �خر�ن. . . .
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  القرآن والنظر�ات العلمية

   

(السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ. و�عد، إن �ستاذ مصطفى صادق الراف�� يرحمھ 

  132ية من كتابھ إ��از القرآن �� �امش صفحة هللا، يقول �� الطبعة الثان
ً
�عليقا

  ع�� �ية القرآنية: ولقد خلقنا ��سان من ساللة من ط�ن. . .

(فجاءت العبارة �� �ية الكر�مة �أ��ا ساللة من علم ت�سع ملذ�ب القائل�ن بال�شوء، 

رض �� ساللة من وملذ�ب القائل�ن با��لق، وملذ�ب القائل�ن بانتقال ا��ياة إ�� �ذه � 

  عالم آخر. . .).

فإن �انت نظر�ة دارون ��يحة فإ�ي أر�د أن اعرف رأيكم �� الكيفية ال�� يقبل ��ا 

القرآن الكر�م أن ي�ون ��سان من ساللة القردة، وأرجو أن أقرأ ردكم ع�� صفحات 

  الرسالة الغراء، ولكم جز�ل شكري والسالم). (مخلص)

) أن ر 
ً
واية مذ�ب دارون ع�� �ذا الوجھ غ�� ��يحة. فإن دارون والذي نالحظھ (أوال

 
ً
ال يقول ب�سلسل ��سان من القرد، وال يلزم من مذ�بھ أن ي�ون �ل إ�سان منحدرا

  من القردة �� أصلھ القديم.

و�ل ما يلزم من مذ�بھ أن ��سان والقردة العليا تلتقي �� جذر واحد، وأن ب�ن 

  فقودة لم توجد إ�� �ن.��سان والقردة العليا حلقة م

أما �ية القرآنية ف�� ال تث�ت املذ�ب وال تنفيھ، ومن ا��طأ الب�ن �� اعتقادنا أن 

 للنظر�ات العلمية ال�� تنقض اليوم ما تث�تھ باألمس، وال�� 
ً
نجعل تفس�� القرآن تا�عا

ق عل��ا ع�� أسس ش�� لم يتف - أو الفلسفية  -يجري عل��ا ا��دل ب�ن املدارس العلمية 

  العلماء.
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ومن أمثلة ذلك ما ذ�ب إليھ �عض ا����دين ا��دث�ن �� التوفيق ب�ن القرآن الكر�م 

  ومبادئ مذ�ب ال�شوء و�رتقاء.

فال�شوئيون يقولون ب�نازع البقاء، و�و مطابق لآلية القرآنية: (ولوال دفع هللا الناس 

  �عض�م ببعض لفسدت �رض).

مطابق لآلية القرآنية: (فأما الز�د فيذ�ب جفاء وأما ما  و�قولون ببقاء �ص��، و�و

  ينفع الناس فيمكث �� �رض).

ومن املشا�دات ال�� ��ل�ا ال�شوئيون ما �و ��يح ال ر�ب فيھ، ولكن املذ�ب 

�شتمل ع�� نتائج وتخر�جات كما �شتمل ع�� مبادئ ومشا�دات، و�ل ما جاء فيھ من 

حكم الفروض ال�� تحتمل النقض و�ثبات، وال قبيل النتائج والتخر�جات ف�و �� 

 ل�ا و�� ال تزال �� طور التدليل وال��جيح.
ً
  ي�� أن نفسر القرآن الكر�م وفقا

والنظر�ة السديمية مثل آخر من �ذه �مثلة �� محاوالت التوفيق ب�ن القرآن الكر�م 

  والفروض العلمية.

نظومات الفلكية �شأت �ل�ا من من يرى أن امل -والفلك خاصة  -فمن علماء الطبيعة 

السديم املل��ب. وأن �ذا السديم تختلف فيھ ا��رارة ف�شقق، أو ينفصل �عضھ عن 

�عض من أثر التمدد فيھ، فتدور �جرام الصغ��ة منھ حول �جرام الكب��ة، وت�شأ 

  املنظومات الشمسية وما شا���ا من �ذا ال�شقق و�ذا الدوران.

ملعاصر�ن �عت�� �ذا القول فصل ا��طاب �� �شأة �جرام فإذا ببعض ا����دين ا

السماو�ة، و�قول أنھ �و املقصود باآلية القرآنية: (أو لم ير الذين كفروا أن السماوات 

 ففتقتا�ما وجعلنا من املاء �ل ��ٍ� �� أفال يؤمنون).
ً
  و�رض �انتا رتقا

  �� قرار متفق عليھ.ولكن النظر�ة السديمية لم ت�تھ �عد ب�ن علماء الطبيعة إ

 من ا��رارة، و�انت ا��رارة ال�ونية �ل�ا مركزة �� السدم 
ً
ف�ل �ان الفضاء �لھ خلوا

  وما إل��ا؟

ومن أين جاءت ا��رارة للسدم دون غ���ا من موجودات �ذا الفضاء؟ أال يجوز أن 

يظ�ر �� املستقبل مذ�ب يرجع با��رارة إ�� الفضاء �� حالة من حاالتھ؟ أل�س خلو 
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 يحتاج إ�� تفس��؟ أل�س انحصار  -إذا �� �ذا ا��لو  -الفضاء من ا��رارة 
ً
��با

  ا��رارة �� السدم دون غ���ا أحوج من ذلك إ�� التفس��؟

 فانفتقت �� 
ً
فالقول املأمون �� تفس�� �ية القرآنية أن السماوات و�رض �انت رتقا

ر�ة السديمية ف�و ا��ازفة بالرأي زمن من �زمان. إما أن ي�ون املرجع �� ذلك إ�� النظ

  �� غ�� علم و�� غ�� حيطة و�غ�� دليل.

واظ�ر من �ذا وذاك جدال�م القديم حول دوران �رض وثبو��ا، أو حول استدارة 

  �رض و�سطيح�ا.

فقد �عسف �عض�م �� تفس�� آي القرآن الكر�م فجزم بكفر القائل�ن باستدار��ا 

 من أح�ام الدين. ودورا��ا، وجعل القول ب�بو��ا
ً
 قاطعا

ً
  و�سطيح�ا حكما

  فما قول �ؤالء �ن وقد أصبحت استدارة �رض مشا�دة من مشا�دات العيان؟

وما قول�م وقد اصبح دورا��ا مسالة من مسائل ا��ساب الذي يح��� �ل حركة ل�ا 

  كما تح��� حر�ات �ل قطار؟

ا آيات القران ��ذه و�كذا يخطئون �� النفي كما يخطئون �� �ثبات �لما علقو 

النظر�ة العلمية، أو الفروض الفلسفية ال�� تختلف �قوال ف��ا باختالف �زمنة أو 

  اختالف �ف�ار.

وقد ت�ون محاوالت التوفيق مأمونة معقولة كقول �ستاذ �مام الشيخ دمحم عبده 

  و�ات.رحمھ هللا �� تفس�� الط�� �بابيل بجراثيم �مراض ال�� �س�� بامليكر 

فامليكرو�ات موجودة الشك ف��ا و�صابة ��ا محققة كذلك �� مشا�دات مجر�ة ال 

تقبل ا��دال. فإذا قال املفسر كما قال �ستاذ �مام أن �ز�مة أ��اب الفيل ر�ما 

�انت من فعل �ذه ا��راثيم فذلك قول مأمون ع�� ا��واز وال��جيح، ولكنھ غ�� 

 عن ��ارة مأمون ع�� ا��زم والتوكيد، ال 
ً
ن ا��فر�ات التار�خية قد تكشف لنا غدا

من ��يل أص�ب ��ا أ��اب الفيل فجعل��م كعصف مأ�ول. وم�ما يكن من فروض 

العلماء �� مختلف �زمنة فان القران الكر�م ال يطلب منھ أن بتا�ع �ذه الفروض �لما 

بھ فال  ظ�ر م��ا فرض جديد، و�لما يطلب منھ أن يفتح باب البحث ملن يؤمنون 
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يصد�م عن طلب ا��قيقة حيثما سنحت ل�ا بادرة مرجوة، وقد توافر ذلك �� آيات 

القران الكر�م كما لم يتوافر قط �� كتاب دي�� تؤمن بھ �مم، فل�س اك�� من ا��ث 

فيھ ع�� التفك�� و�عتبار وطاب ا��قائق من آيات خلق هللا �� �رض والسماء: (إن �� 

واختالف الليل وال��ار آليات ألو�� �لباب الذين يذكرون هللا  خلق السماوات و�رض

 وع�� جنو��م و�تفكرون �� خلق السماوات و�رض، ر�نا ما خلقت �ذا 
ً
 وقعودا

ً
قياما

 سبحانك فقنا عذاب النار).
ً
  باطال

وحسب املسلم أن �عمل بما علمھ كتابھ �� �ذه �ية وما جرى مجرا�ا ليعطي العلم 

��قيقة من حيث يطل��ا الفكر ��سا�ي �� ��ائب خلق هللا ب�ن �رض حقھ و�طلب ا

  والسماء.

��ميع املذا�ب �� خلق  -كما قال  -أما مدلول �ية كما أشار إليھ الراف�� ف�و ي�سع 

��سان. وسواء قطعنا الصلة ب�ن ��سان وسار �حياء العليا أو ر�طنا�ا فذلك ال 

من ط�ن. وقد جاء �� القران الكر�م (وجعلنا من املاء �ل  ينفي أنھ �� اصلھ من ساللة

 من املاء يمنع �سلسل ��سان من مادة 
ً
���ء ��) ولم يقل أحد أن خلق �حياء جميعا

الط�ن، فان �صل ال ينعدم إذا خرجت منھ الفروع ع�� ال�سلسل والتدر�ج، أو 

ف �� �ذه املسألة كما خرجت منھ دفعة واحدة �غ�� �سلسل وال تدر�ج. وحذار أن نق

وقف ا��ادلون من قبل �� مسألة �رض واستدار��ا ودورا��ا فا��م يدعون ألنفس�م 

  ما ال يجوز ألحد أن يدعيھ باسم العلم أو باسم الدين، وفوق �ل ذي علم عليم.
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  حر�ة الرأي وتبعة الرأي

   

  حر�ة الرأي مكفولة ل�ل إ�سان.

ف�ل ذي رأي مسئول وحدة عن رأيھ، وعليھ وحده أن يحمل ولكن ال حر�ة �غ�� تبعة. 

جميع تبعاتھ، ول�س لھ أن يلقى �ذه التبعات ع�� غ��ه. ألن حر�تھ ت�ت�� عند ان��اء 

  التبعة ال�� يحمل�ا باختياره. . . فال اختيار لھ �� حر�ات �خر�ن.

ده، و��ن وذلك عن ا��د الفاصل ب�ن الرأي الذي �سأل عنھ الباحث أو ال�اتب وح

  الرأي الذي �شرط فيھ غ��ه.

فمن حقھ بال نراع أن ما �شاء �� حدود القانون ولكن ل�س من حقھ أن يحمل غ��ه 

ع�� تزكية رأيھ وترو�جھ أو �ذن بأجازتھ و�شره، وال سيما إذ ي�ون ذلك (الغ��) �يئة 

جرى  رسمية مفروضة بقوة الدولة ع�� جميع أبناء �مة، �ا��امعة املصر�ة وما

  مجرا�ا.

فا��امعة املصر�ة جامعة ح�ومة، ومع�� أ��ا جامعة ح�ومة أن إلزام�ا لطال��ا �و 

إلزام يقوم بھ القانون، وتحميھ الدولة، ول�س فيھ للطالب أو لو�� أمره خيار �الذي 

يملكھ الطالب وأولياء �مور �� ا��امعات ��لية. ف�م ال يمل�ون أن ي�تقلوا م��ا إ�� 

ذا لم توافق�م دروس�ا، ول�س �� وسع�م أن �ستغنوا عن ش�ادا��ا وإجازا��ا، غ���ا إ

ألن مستقبل�م �� الوظائف أو املزاوالت العلمية مرتبط ��ا. فل�س ألحد أن يطلب من 

 تحتاج إ�� احتمال تبعة، ول�س لھ أن يلقى عل��ا تبعاتھ 
ً
�ذه ا��امعة أن تج�� دروسا

و�م يزعم أنھ حر فيما يصنع، وأ��ا �� املقيدة أمامھ و��تظر م��ا أن تقر�ا وتزك��ا، 

فال حر�ة ل�ا �� رفض �ذا الص�يع من شاء أن يقدر حر�تھ فليقدر تبعتھ قبل تقديره 

��ر�تھ. ومن تقدير التبعة أن يف�م ما يجوز لھ عرضھ لإلقرار و�جازة، وما ينفرد بھ 
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دير ا��ر�ات وال لتقدير أو �شرك فيھ سواه. فإن لم يف�م ذلك فل�س �و بأ�ل لتق

  التبعات.

وقد سبقتنا إ�� النظام ا��ام�� أمم كث��ة، وسبقتنا إ�� حر�ة الرأي أمم كث��ة، وترجع 

تقاليد ا��امعات �� �عض �ذه �مم إ�� مئات السن�ن، و�ل�ا تدين ��ذا املبدأ فيما 

�ة �راء، أو �عرض عل��ا من الرسائل لإلجازة و�قرار، ولم يقل أحد أ��ا تصادر حر 

  ت��ر ع�� مباحث املفكر�ن.

 تقدم إ�� جامعة السور�ون ببحث �� تدو�ن �ناجيل �ل �� 
ً
فلم �سمع قط أن أحدا

  من كتابة الرسل أو كتابة أناس آخر�ن مج�ول�ن أو معلوم�ن.

وا��امعات �نجل��ية تدرس توار�خ �ديان وتدرس املقابلة بي��ا، فلم �سمع قط أن 

ه أجازت لصاحب رأى أن يطلب م��ا إقرار قول من �قوال، يخالف ما دراس��ا �ذ

تل��مھ أمام جميع املتعلم�ن كذلك تدرس ا��امعات �نجل��ية، كما تدرس ا��امعات 

 
ً
 ش�� �� نظم الدول، وقواعد الدسات��. فلم �سمع قط أن طالبا

ً
الفر�سية، علوما

 �� إن�ار 
ً
 عرض ع�� جامعة فر�سية بحثا

ً
النظام ا��م�وري. وتفضيل النظام فر�سيا

 �� ترجيح النظام 
ً
 عرض ع�� جامعة إنجل��ية بحثا

ً
 إنجل��يا

ً
املل�ي عليھ، وال أن طالبا

ا��م�وري ع�� نظام الدولة امللكية. ألن املسألة ل�ست مسألة حر�ة وكفى، بل �� 

فسك، مسألة حر�ة مقرونة بتعبھ. في�ب�� التفرقة ب�ن ما تكتبھ باسمك ع�� تبعة ن

و��ن ما تكتبھ ثم تلقى ب�بعاتھ �ل�ا أو �عض�ا، ع�� مؤسسات تحم��ا الدولة وتلقى 

 فيما يقبلون وفيما يرفضون.
ً
  دروس�ا ع�� جميع أبناء �مة، و�م أحرار أيضا

فال خالف ع�� حر�ة الرأي �ائنا ما �ان �� حدود القانون وإنما ا��الف �� احتمال 

تبعة وتمي��ه، ول�س بأ�ل ��ر�ة الرأي وال بقادر ع�� التبعة وتقدير�ا، و�� موضع ال

  أمانتھ من يفوتھ �ذا التمي��.

و�اتب �ذه السطور يحرص ع�� حر�ة الرأي، و�عتقد أن ا��ر�ة ال��صية �� غاية 

�ل تقدم وارتقاء �� تار�خ ب�� ��سان، وأن مقاومة الرأي إنما ت�ون برأي مثلھ، ومقابلة 

ان ع�� قياسھ، وأن املصادرة بالقوة عمل ال يليق بأ��اب ال���ان إنما ت�ون ب���
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�راء وال يحسن ��م أن ��يبوا با���ومة إ�� اتخاذه، إال أن ي�ون �� الرأي إخالل 

  باآلداب متفق ع�� تحر�مھ.

لكننا ال �عطي حر�ة الرأي �ل �ذا ا��ق إال ألننا ندين بأنھ حق ي�ت�� عند حده وال 

  يجوز أن يتعداه.

  من شاء ما شاء ما دام �و صاحب التبعة الوحيد �� �ل ما يقول:فليقل 

ولكن �ل �و صاحب التبعة الوحيد فيما يلقيھ إ�� ا��امعات الرسمية لتقره باسم 

  الدولة، واسم �مة بأسر�ا من وراء الدولة؟ �نا محل التقدير والتمي��.

 يفرق ب�ن ما يقرره ول�س �عالم وال مستحق ألمانة العلم من ال يقدر وال يم��، وال

  باسمھ، وما يطلب من املشرف�ن ع�� التعليم �� �مة أن يقرروه.

وقلما �عني�� �نا أمة رسالة �عي��ا أو بحث �عينھ، وإنما �عني�� توضيح ا��د الفاصل 

�� مسألة ا��ر�ة، ومسألة التبعة الفكر�ة، و�و حد م����ُّ ع�� ما نرى �� حسبان 

  دباء املعدودين.�عض املبتدئ�ن، بل �عض � 

 إ�� التذك�� �� مرحلتنا �ذه من ا��ياة الفكر�ة ملا رأينا 
ً
ولو لم يكن �ذا ا��د محتاجا

رجال كصديقنا �ستاذ توفيق ا��كيم ي�ساه و�و ي�تقد ا��امعة املصر�ة أل��ا رافضة 

 تلقى عل��ا، ول�س من حق�ا أن تقبل�ا باسم الدولة، ول�س من مقت��� رفض�ا أن 
ً
تبعة

تحول ب�ن طالب من الطالب، أو مدرس من املدرس�ن، و��ن إعالن ما يراه �غ�� واسط��ا 

  إذ شاء.

  ع�� أننا ن�� صديقنا ا��كيم وال نقصر القول �لھ ع�� �سف ل�سيانھ أو تناسيھ.

��نئھ ألن حر�ة الرأي �انت رخيصة عنده يوم �ان ين�� ع�� الديمقراطية و�شيد بمآثر 

  ا عاد �غل��ا �عد إرتخاص فإنھ بال��نئة من �ذه الناحية ��دير.الدكتاتور�ة. فإذ

أما (التقدميون) الذين حنقوا ع�� ا��امعة املصر�ة الل��ام�ا حدود حق�ا وواج��ا، 

 لعقيد��م 
ً
 يكتب �� روسيا اليوم نقدا

ً
 واحدا

ً
فحس��م من التذك�� أن نطلب م��م سطرا

جاوز عند�م أن ت�ون رأي إ�سان!. . . فكيف �� التفس�� املادي للتار�خ، و�� �عد لم تت

  بما �عتقد املؤمنون بھ أن من عند هللا، خالق �ل إ�سان، وخالق جميع ��وان؟
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  أندر�ھ جيد

  1صاحب جائزة نو�ل �ذا العام

   

 من كتابھ (قوت �رض)  - أندر�ھ جيد  - منذ أمد قص�� قرأت لل�اتب الفر���� 
ً
فصال

نور �مل، يوجھ فيھ ا��طاب إ�� نا��� مج�ول من يفيض ب�شوة ا��ياة، و�شع ب

ناشئة املستقبل �سميھ (ناثنائيل) و�صوغ كالمھ �� ذلك الفصل بصيغة �� أقرب إ�� 

  �س�يح املؤمن م��ا إ�� إ�شاء �ديب.

يقول لصاح��ا ناثنائيل: (ما ا��يوان إال حقيبة من الفرح: �ل �ائن يجب أن يوجد، 

. إنھ ل�و الفرح الذي يمت�� با��زالة ف�س�� الثمرة، و���نم  و�ل موجود يفرح بوجوده. .

بالغناء ف�س�� العصفور. وا��ق ا��ق أن الطبيعة �ل�ا تن�ئنا أن ��سان مخلوق 

للسعادة، وأن ال��وع إ�� لذة ا��س �و مح�� نواة ال��رة وما�� ا��لية بالش�د، 

  ومفعم قلب ��سان با��نان. .).

ياة أجمل مما يرتض��ا ��سان، ول�ست ا��كمة �� العقل بل �� و�قول: (لن ت�ون ا��

ا��ب. . . آه! إن�� إ�� اليوم قد عشت بأك�� مما ي�ب�� من ا��زم والرو�ة. وع�� ��سان 

أن ي�ون بال شر�عة ل�ي يفتح أذنيھ للشر�عة ا��ديدة. أين أنت أ��ا ا��الص! أين أنت 

�ي نوازع الرغبة. وأنت يا من أحب �عا�� م��،  أ��ا ا��ر�ة. إن�� لذا�ب إ�� حيث تمتد

، وسآخذك م�� لعلك تذ�ب إ�� أ�عد. . .).
ً
  فأن�� لذا�ب �عيدا

 
ً
ثم انقضت ف��ة �عد ذلك فسمعت أن (أندر�ھ جيد) �� القا�رة، وأنھ يأ�ي إل��ا م��و�ا

 ليخلو بنفسھ، أو يخلو �سآمتھ و�أسھ، �� جو �عيد عن ��يج ا��ياة 
ً
مستخفيا

 وال يحب أن يلقاه أحد. ولك�� �جت
ً
ماعية وت�اليف�ا املمضة، وأنھ ال يلقى أحدا

                                                 
1 1947  
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صادفتھ �� الطر�ق فعرفتھ من صورتھ وقال �� صاحب املكتبة ال�� لقيتھ عند�ا: أنھ 

جيد!. فتجا�لت ما قال، ألن�� لم أشأ أن أز�� الرجل �� عزلتھ، وألن�� ال أحس �� 

ل�م في��ب�� ما قرأت. عن عقيدة مستقرة نف��� الشوق إ�� لقاء أحد ممن أقرأ 

عندي: أن ال�اتب أحسن ما ي�ون �� كتبھ، وأن القارئ الذي تفوتھ حقيقة �اتب قرأه، 

  فلما �عرف من محضره فوق ما عرف من مضام�ن كالمھ.

 ملا بھ ال يبا�� ما 
ً
 �� غ�� جفوة مس�سلما

ً
 �� غ�� نقمة، م��و�ا

ً
 حز�نا

ً
 �اسفا

ً
رأيت وج�ا

 بما قد صار.سيص��، أل 
ً
  نھ قد با�� كث��ا

قلت �� نف��� ألول و�لة: أ�ذا �و جيد �ش�� ا��ياة؟ أيكتب اليوم ما كتبھ �� قوت 

  �رض قبل سبع وأر�ع�ن سنة؟

 ما �ان كالمھ املنظور منھ اليوم، فإن الرجل لم ينقض نفسھ، ولم يخل �� خواتيم 
ً
وأيا

  ليھ �� أنصاف القرن العشر�ن.القرن التاسع عشر من نظر إ�� ما ع��� أن يص�� إ

إنھ لم ي�س رحمة املوت يوم أشاد بنعمة ا��ياة، ألنھ قال �� ذلك الكتاب أن املوت 

�عودنا لقاءه �لما اق��بنا منھ (وإنھ �غطي يديھ بقفاز ناعم ح�ن يأ�ي إلينا، وال يكظم 

ال��ع قد أنفاسنا قبل أن �عودنا الكظيمة. والعالم الذي ين��عنا منھ ي�ون �� موعد 

أضاع وضاحتھ، ومأ�سھ، وقد أضاع من أجل ذلك حقيقتھ، وأصبح أمامنا ناصل 

 وال ندامة)
ً
  اللون ال يبعث فراقھ فينا أملا

لقد عملت ا��مس والسبعون عمل�ا �� �ش�� ا��ياة، و�و �ن �ع�ش �� العالم 

  الناصل، الذي نظر إليھ من �عيد، و�و �� الثامنة والعشر�ن.

  د�ا فيما �عتقد لم تفعل �ل �ذه �فاعيل.ولكن السن وح

فمثل أندر�ھ جيد خليق أن يصطدم باملي�سات و�و �� ر�عان الشباب، ألنھ يدين 

(بالع�شة �عتباطية) أو الع�شة �غ�� داع وال مسوغ لعمل من �عمال كما �شر ��ا �� 

ق ثقلة كتب صباه، وألنھ يدين مع ذلك بالصراحة ال�� ال �عرف ا��دود، وال تطي

الرقابة �جتماعية �� شأن من شؤون الفكر، أو الفن، أو �خالق. فال جرم �سلمھ 
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(الع�شة �عتباطية) والصراحة ا��امحة، إ�� الغم وا��يبة، قبل نصول العالم �� 

  عي�يھ من ألوانھ الزا�يات.

أي صراحة ال ت��م من ال��ط وا��رمان، وال ت��م مما �و أر�ب للنفس من �ل 

  وحرمان، و�ما ا��زي وال��ر�ة. ��ط

 من �غراض، وال تتجھ إ�� �دف من 
ً
وأ��ب ما ف��ا أ��ا صراحة ال ت�شد غرضا

��داف، غ�� الت��م بالكتمان، و�نفة من �سليمھ لسلطان ال يؤمن بھ وال يرى ما 

  يراه.

ر ف�انت حملتھ ع�� �ستعما 1928ذ�ب إ�� مستعمرة (ال�و�غو) وعاد م��ا �� سنة 

  �ور�ي، و�� مقدمتھ �ستعمار الفر����

  أشد مما يكتبھ زنوج (ال�و�غو) لو دافعوا عن أنفس�م �� وجود ساد��م البيض. -

وقد �ان يحسب أن السادة البيض رسل حضارة إ�سانية إ�� القارة السوداء. فخاب 

إل��ا، حسبانھ وعاد و�و يا�س من �ذه الرسالة املزعومة، ومن حاجة العالم ��سا�ي 

وش��ا غارة شعواء لم تصمد ل�ا الدول املستعمرة، ولم �سع�ا أن تدفع�ا بالتكذيب 

واملداورة، وأسفرت آخر �مر عن (��نة التحقيق) املش�ورة ال�� أوشكت أن تؤ�د �ل 

  ما قال.

 إ�� أحزاب 
ً
وقيل يومئذ أن (جيد) قد انقلب إ�� أحزاب الشمال، وقد انقلب فعال

 و�و يظن أن �مل �لھ منعقد بنجاح الشمال، وكفر بمذ
ً
ا�ب ا��تمع القائم جميعا

  �ش��اكية، بل الشيوعية، كما ي�شر ��ا املاركسيون.

ولكن الشيوعية تأسست �عد ذلك �� البالد الروسية، ود�� (جيد) مع من دع��م 

ح�ومة السوفي�ت إ�� ش�ود آثار�ا �� تلك البالد، وعد��م ال تقل عن مائة وخمس�ن 

�نصار وامل��ب�ن. فخاب أملھ، و��دم يقينھ، ولم يكتم ما خامره من �سف  من

وا��سرة ع�� ذلك �مل ا��ائب واليق�ن امل�دوم، وكتب رسالتھ �و�� عن �ذه الرحلة 

ثم قفا�ا برسالة أخرى، يرد ��ا ع�� ناقديھ وثالبيھ، و�ؤ�د ما قال �� �ذه املرة بالرقم 

  والدليل.
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راحة ا��ر�ئة �ل�ا ال تبلغ من ال��ب مبلغ صراحتھ �� املسألة ع�� أن �ذه الص

  ا���سية كما �عرض ل�ا �� �عض تمثيلياتھ و�عض أقاصيصھ واع��افاتھ.

ف�و �علن �� غ�� موار�ة أن (الشذوذ ا������) طبيعة �� �عض الناس كطبيعة الذ�ورة 

�� أن نجعلھ و�نوثة، وأن ا��كم عليھ حكم ع�� ب�ية خاصة ومزاج خاص، وال ي

 ع�� رذيلة أو معابة من معائب �خالق.
ً
  حكما

وتصدى لھ (���ي ما���) من ا��زب ال�اثولي�ي الوط��، فاغتنم �ذه الفرصة مل�اجمة 

 -ألن (جيد) من أسرة برو�ستان�ية عر�قة  -علم من أعالم ال��و�ستانت الفر�سي�ن، 

�داب. ف�ان جواب (جيد) وأن�� عليھ بال�ش��� والتجر�س، ورماه با��طة وإفساد 

عليھ كتاب �ور�دون الذي يقول فيھ ما لم يقلھ من قبل، �� شرح (الشذوذ ا������) 

ونفى أضراره من وج�ة ال��ة ووج�ة �خالق، ووج�ة املصا�� �جتماعية، فبلغ �� 

 ال تقرن بھ صراحتھ �� ال��وم ع�� املذا�ب أو  -كما أسلفنا  -صراحتھ �ذه 
ً
مبلغا

  ع�� ا���ومات.ال��وم 

ول�ست صراحة الرجل �� الرأي مسألة فكر وحسب، أو مسألة كالم وكفى. ألن �ذه 

 من العناء، و�و غ�� بما ورثھ من أمھ 
ً
 من املال، وتجشمھ كث��ا

ً
ا��ر�ة ت�لفھ كث��ا

و�عض أقر�ائھ، فال يبخل بمال ينفقھ ع�� الالجئ�ن إ�� بار�س من املضط�دين �� 

من �ملان أو النمسو��ن أو �سبان أو الب��يك، و�عض�م ب�ل ما بالد�م، سواء �انوا 

  استطاع من املعونة فوق معونة املال.

أما قيمة (جيد) �دبية، ف�� �� �عض نواح��ا مما تتفق عليھ آراء النقاد، ع�� صعو�ة 

  �تفاق �� �ذه �راء.

ديھ قبل امل��ب�ن فناقدوه وامل��بون بھ متفقون ع�� جمال أسلو�ھ، يقول �عض ناق

بھ: أن مجرد املطالعة �� جمل من عباراتھ ورسائلھ متعة فنية، تكفي وحد�ا للعودة 

  إليھ.

ول�ست ��يد براعة ك��اعة (أناتول فرا�س) �� لباقة التعب�� وس�ولة الف�ا�ة. ولكنھ 

  يوازنھ بما �و أفضل منھ فيھ، و�و جد الرأي وحماسة الروح.
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لوصف والتحليل، ولكنھ �عوض �ذا الضعف بقدرتھ �� ول�ست لھ قدرة بروست �� ا

ا��وار وا��ركة، فيصل بك من طر�ق�ما إ�� املقصد الذي يتوخاه ال�اتب بالوصف 

  والتحليل.

وقد علق بالرمز�ة والل��ة الغنائية �� أوائل حياتھ، ثم جنح إ�� ال�ساطة والوضوح 

 يالئمھ، و��تقل بفحواه إ�� اللغة ال
ً
 فال فاتخذ لھ أسلو�ا

ً
�� ي��جم إل��ا، وتقرأه م��جما

  تفوتك معاملھ ال��صية من وراء �لفاظ والعبارات.

وقد ورث سليقة املعرفة من بي�تھ ال�� �شأ ف��ا، ألن أباه جان بول جيد �و عالمة 

 من أساتذة (�وليج دي فرا�س) املمتاز�ن، 
ً
�قتصاد املش�ور، وعمھ شارل �ان أستاذا

املثقف�ن واملطلع�ن، ولكنھ مع �ذا يحسب من ذوي السالئق  وأسرتھ �ل�ا من ب�ئة

و�ذواق، وال يحسب من ذوي �ذ�ان و�ف�ار، ونفوره من املدرسة الذ�نية عرض 

  من أعراض �ذا �ستعداد.

وال تقل ملكة النقد عند �ذا �ديب عن ملكة ��شاء و�بت�ار. فإن آراءه �� 

مر��ي، و�� مونتا�ي الفر����، و�� �داب دس�يفس�ي الرو���، و�� وتيمان � 

�نجل��ية و�ملانية ع�� العموم، �� مثل �� النقد الصائب و�نصاف امل��ه عن الغاية، 

  والتصرف �� ا��مع ب�ن نماذج الفن �� ش�� �مم، وش�� اللغات، وش�� العصور.

 باسمھ، ولكنھ ظل عاز 
ً
، ومارس�ا مصرحا

ً
 عن املظا�ر وقد مارس الكتابة مست��ا

ً
فا

و�لقاب من شبابھ إ�� �رمھ، وعرضت عليھ العضو�ة �� (��اديمية الفر�سية) فلم 

يخف إ�� قبول�ا، و�� أشرف ما يتطلع إليھ ال�اتب الفر���� من وراء الص�ت والتقدير 

�� ��نة (نو�ل) تخصھ �ذا العام بجائز��ا �دبية و�و يجاوز الثامنة والسبع�ن،  و�ا

لغرابة �� �ذا �ختيار إال من ناحية واحدة: و�� ناحية �غضاء عن رأيھ �� فال تقع ا

املسائل ا���سية، ولعل�ا قدرت صراحتھ �� �رتداد ع�� مذا�ب ال�دم، وقدرت 

عطفھ ع�� الضعفاء وا��ذول�ن، وقدرت مل�اتھ الفنية، وأقامت امل��ان ب�ن دوا�� 

  نات عند�ا ع�� كفة الس�ئات.التنو�ھ ودوا�� ��مال، فر��ت كفة ا��س
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  كتابان قيمان

   

 من جيل 
ً
�ستاذان ع�� أد�م وعبد الرحمن صد�� أديبان من جيل واحد، أحدث سنا

 من جيل �دباء الناشئ�ن.
ً
  أدباء الشيوخ، وأك�� سنا

ف�ما قد �شا �� إبان ال��ضة �دبية ا��ديثة ال�� قامت ع�� أسس�ا الطبيعية وأسبا��ا 

و�� �سباب ال�� أشار إل��ا �ستاذ ع�� أد�م �� مقدمة كتابھ (ألوان من  املعقولة،

أدب الغرب) فقال إ��ا تت��ص ع�� �غلب �عم �� تال�� ثقافت�ن. . . (فاألدب اليونا�ي 

القديم لم ي��ض إال �عد احت�اكھ بثقافة قدماء املصر��ن، و�دب الروما�ي لم 

األدب اليونا�ي، و�دب العر�ي ��ض ��ضتھ �ستكمل ن��ھ إال �عد احت�اكھ ب

املعروفة و�عددت مناحيھ وا�سعت آفاقھ �عد احت�اكھ باألدب الفار��� والثقافة 

اليونانية والرومانية، و�دب املصري ا��ديث �س�� �ن �� طر�ق ال��وض وال�سامي 

  باحت�اكھ بالثقافة الغر�ية خاصة وسائر الثقافات العاملية عامة).

 �� أبا��ا أ��ا جمعت ذخ����ا من احت�اك ومن م
ً
زايا �ذه ال��ضة ال�� �شأ �ديبان معا

الثقافات، ف�ان ألدبا��ا زاد من �دب �ورو�ي عامة و�دب �نجل��ي خاصة، 

فاستفادوا ��ة �سلوب وجودة اللغة، واستفادوا سعة املوضوعات ودقة �داء، 

ال�� أعقبت جيل�م أو اندفعت �� طر�ق �� أقرب إ�� وسلموا من اللوثة �خ��ة ال�وجاء 

التفان�ن أو (التقاليع) كما نقول �� ل��تنا البلدية، مع قلة الزاد من اللغة وقلتھ من 

  �طالع.

و�ديبان ع�� �شأ��ما �� جيل واحد، يتجھ �ل م��ما حيث ��ديھ سليقتھ و�سلك بھ 

�� م��ع البحث والتفك�� والدراسات مزاجھ ومل�ات طبعھ. فاألستاذ ع�� أد�م أقرب إ

والفلسفية التار�خية، و�ستاذ عبد الرحمن صد�� أقرب إ�� م��ع �دب والشعر 

والدراسات الفنية، ول�س أدل ع�� السليقة املنتظمة من أن ترى �ل��ما يث�ت معالم 

ن �ذا �ستعداد �� �ل أثر يخرج من ملھ ولو �ان �� ح�� املقالة القص��ة، فضال ع
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البحوث املطوالت، و�كذا �انا �� كتاب��ما �خ��ين اللذين ظ�را ع�� التوا�� منذ 

  أسابيع.

صدر �اتب �ستاذ ع�� أد�م ألوان من أدب الغرب ثم تاله كتاب �ستاذ عبد الرحمن 

  صد�� (أ��ان ا��ان) أو س��ة الشاعر العبا��� أ�ي نواس.

أدباء من الروس أمثال سالتي�وف ففي كتاب �ستاذ ع�� أد�م تقرأ فصوال عن 

وتولسبوي وترجينف وكر�لوف، وفصوال أخرى عن أدباء من الطليان مثل ماتز��� وليو 

باردي و�ابي��، وعن أناتول فرا�س الفر����، وعن أونامونو �سبا�ي، وعن جي�� 

�ملا�ي، وعن �ارليل وو�لز من كتاب �دب �نجل��ي، وعن م��لنك الب��ي�ي، وعن 

ازار�ك الشي�وسلوفا�ي، وعن الف�اديو ���ن اليونا�ي �يرلندي الذي ��رتھ روح م

  الشرق من العرب إ�� اليابان.

فالكتاب بحٍق ألوان من أدب الغرب �لھ ع�� �عدد أجناسھ وموضوعاتھ ومناحيھ، وال 

يخلو فصل من فصولھ من فكرة مستقلة ورأي نا�� ووزن ��يح وف�م نافذ إ�� 

ع ا��ال �نا للتمثيل بال�لمات والعبارات وإن لم ي�سع للتمثيل بالعبارة اللباب، و��س

  املس�بة أو الفصل الطو�ل.

فمن عبارتھ ال�� �شتمل �ل عبارة م��ا ع�� حكم ��يح أو مقياس صادق، قولھ عن 

ال��اءين �� عصور�م أن (أك�� ال��اءين والساخر�ن ال �ستطيعون ا��الص من 

فوق مشكالتھ، ولكن الساخر املو�وب قد �ستطيع أن يلمح  أو�اق عصر�م و�رتفاع

املع�� �بدي ا��الد خالل ��ة العصر ومعمعان أحداثھ) وم��ا عن الشعوب 

و�داب إذ يقول �� أحاديث تولستوي: (من الشعوب شعوٌب آداب �رستقراطية اشد 

 �� نفس�ا مثل العرب خاصة و�ورو�ية السامية عامة، وم��ا 
ً
شعوٌب آداب تأصال

  الديمقراطية أب�ن �� أخالق�ا وأعرق �� طباع�ا مثل الشعب الرو��� السال��).

وم��ا �� املقابلة ب�ن جبابرة �دب الرو��� الثالثة دس�يفس�ي وتولستوي وترجنيف أن 

 و�صف أ��اصھ من 
ً
(دس�يفس�ي يك�� �� رواياتھ من التحليل و�س�ب فيھ إس�ابا

يھ القوتان: قوة التحليل والوصف الداخ�� والقدرة ع�� الداخل، وتولستوي تتعاون ف
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توضيح املظ�ر ا��ار�� ورسم السمات البارزة وا��صائص البادية، أما ترجنيف 

فمجال براعتھ الوصف ا��ار�� الدقيق، و�و يكتفي بھ وال �سرف �� التحليل، والذي 

اء الروا�ي، وضبط يم�� ترجنيف عن أرابھ من الروائي�ن الروسي�ن �و براعتھ �� البن

  ال�سب والتقاسيم، وتوز�ع الظالل و�ضواء، ووضوح ا��بكة الروائية).

  و�ذه تفرقة ب�ن �دباء الثالثة بالغة �� الدقة والصدق و�حاطة و�نصاف.

ومن عبارتھ ا��امعة ال�� �� أ�سب ا��قائق للزمان الذي نحن فيھ: (�ناك ما �و 

  ية. وإذا ش�ت العقل).أس�� من الشعب أال و�و ��سان

وم��ا �� وصف أدب أناتول فرا�س: (قد امتاز أدبھ بخ�� الصفات ال�� عرف ��ا �دب 

الفر���� بوجھ عام، و�� دقة التعب�� وسالستھ، ووضوحھ وإشراقھ، مع رشاقة 

اللمسات، وال��ام �عتدال، ومجافاة الغلو و�سراف. . . و�و ساخر بارع يتخذ ��ره 

 �� جفاء قالب ال�ساط
ً
ة والتواضع، ف�و ال ينكر �شياء �� عنف، وال ي�تقص أحدا

  وشدة، وإنما يب�سم اب�سامة خفية م�ذبة، و�تحدث �� رفق ول�ن).

وم��ا عن �دب �سبا�ي: (لم تظ�ر �� جنوب جبال ال��ا�س حركة فلسفية م��وظة أو 

لغل الفردية �� نفوس ��ضة علمية مأثورة، و�علل �عض املفكر�ن �سباني�ن ذلك بتغ

�سباني�ن، ألن تلك الفردية املتمادية �عوق تحول �ف�ار ال��صية إ�� مذا�ب 

اجتماعية. . . و�حاول �دب �سبا�ي أن يصف ��سان من حيث �و إ�سان م�ون من 

  ��م ودم وأعصاب وعظام، وال يطيق أن يحيلھ فكرة باقية).

لساخر أناتول فرا�س دون أن �عدى وقد استطاع �ستاذ أد�م أن ���ب با

باستخفافھ، وأن ���ب بامل�شائم ليو باردي دون أن ي�شاءم مثلھ، وأن ���ب برجال 

العزم دون أن ي���� فضل ال��دد �� ت�و�ن �ف�ار، وتلك عالمة وا��ة من عالمات 

الفكر املستقل الذي �ستطيع أن يفتح نوافذه ��ميع جوانب ا��ياة، دون أن �ستغرق 

  � جانب م��ا أو �عطيھ فوق حقھ من التقدير.�

أما �ستاذ عبد الرحمن صد�� فقد رتب أبا نواس ورتب عصر أ�ي نواس، ف�ان �� 

 ع�� وحدة النظر إل��ا، وتقر�ب أسباب النظر ف��ا وا��كم 
ً
ت�سيقھ للمتفرقات معينا
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لس عل��ا. فت�لم عن ا��انات �� عصر الشاعر ب�ن عامة وخاصة، وت�لم عن مجا

الشراب �� �ديرة والقاليات، وعن الغزل والسماع، وعن مال�� مصر والشام والعراق 

وم��ا حرب �ز�ار. وشفع التار�خ بالشوا�د الشعر�ة من ديوان أ�ي نواس ع�� �ك�� 

 �عد ح�ن. فيقال بحق أن أبا نواس �� مال�يھ 
ً
ومن دواو�ن �عض الشعراء �خر�ن حينا

الكتاب كما ال �عرف من كتاب غ��ه. وقد أخذ ال�اتب نفسھ  وخمر�اتھ �عرف من �ذا

��ذا الغرض دون غ��ه فقال �� صدر كتابھ: (�ذه صورة شاعر من أك�� شعراء العر�ية 

�� ساعات ل�وه، وما �انت لتغن�نا لوال ما أوحت إليھ من روا�ع فنھ. فإذا نحن قصرنا 

نھ، فذلك أن ا��مر �انت القول �نا ع�� مجالس شرابھ، ومن حولھ غلمانھ وقيا

  عروس شعره، بل �� شيطانھ).

  وقد و�� الكتاب ��ذا الغرض من ناحية ال��ت�ب والتبو�ب ع�� ا��صوص.

 �� سياق التعقيب ع�� (أ��ان ا��ان) أن مؤلفھ 
ً
والذي يطلب منا أن نالحظھ عرضا

يام �ديب تجا�ل �ل رأي لنا �� موضوعات كتابھ وال سيما رأينا �� خمر�ات ا��

وخمر�ات املعري وعالق��ما بخمر�ات أ�ي نواس، مع أنھ �علم �ذا الرأي حق العلم 

و�قرر فحواه �ل التقر�ر، و�و أن سكر ا��يام �رب من مش�لة فلسفية، وأن سكر 

 �� كتابھ، وأتبعھ 
ً
 خاصا

ً
النوا��� ع�وف ع�� لذة حسية، وقد عقد ل�ذه املقارنة فصال

�مر، وحرص ع�� رد �راء إ�� أ��ا��ا �� ال�وامش بفصل عن املعري وما قالھ �� ا�

 �ان إرضاؤ�م 
ً
وث�ت املؤلفات، ولعلھ قدر أن �غضاء عن ذكر (العقاد) ير��� أناسا

  يومئذ مما �عنيھ.

إال أننا �ش�� إ�� �ذا التجا�ل الذي ال ��ب فيھ لنقول إنھ ينفعنا وال يض��نا، فال 

أن  - أو عليھ  -حقھ من معاصر�ھ، بل بھ يقولن قائل مع �ذا أن العقاد �عطي فوق 

يقول: إن حقھ قام ع�� رغم ا���الء واملتجا�ل�ن، وأ��م لو استطاعوا ألنكروه، ولكن 

  إن�اره بحمد هللا مما ال �ستطاع.
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  �� عالم الروح

   

تلقيت من �ستاذ صاحب التوقيع رسالة جاء ف��ا: (أن العالم الطبي�� أدو�ن ر�د 

 برؤ 
ً
 �7ا رآ�ا �� منامھ و�� صليب كتب عليھ أسمھ و�ليھ أنھ تو�� �� تحدث مستخفا

ولم يحن ذلك اليوم ح�� فارق ا��ياة وكتب ع�� صليب ف��ه اسمھ  1910نوفم�� سنة 

  بذلك التار�خ.

 فحواه أن الدكتور جي�ية رأى 
ً
ثم نقل من كتاب �رواح للشيخ طنطاوي جو�ري كالما

�ا ولم �سمع ��ا من قبل، وتصفح عناو�ن الكث�� من �� منامھ مكتبة عامرة ��اره لم ير 

كت��ا، ثم ذ�ب إ�� الدار ل��ى مبلغ ��ة رؤ�اه، فإذا تلك املكتبة �عي��ا والكتب 

  �عناو���ا ح�� أثا��ا كما شا�ده �� النوم بال اختالف.

 فصلھ ال�اتب 
ً
ثم نقل عن ا��زء ا��امس من مجلد ال�الل ا��امس وا��مس�ن حلما

ب�ن �ستاذ دمحم توفيق دياب بك وذكر أنھ رآه بتفصيلھ �� اليقظة �عد ذلك ا��طيب امل

  بيوم�ن.

وأضاف ال�اتب إ�� ما تقدم خالصة حلم رآه فقال: (و�� رؤ�ا ��يبة و�� أن�� تحدثت 

مع صديق �� أمور اجتماعية وإذا بھ �س�ش�د بمقطوعة من أرصن الشعر وأسلسھ 

 وأبلغھ. حفظت �عض�ا مع العلم بأن�
ً
� بطيء النظم ال أك�� من �عاطيھ، وكنت متوج�ا

ب�لي�� لالستماع مع ���اب الشديد. و�قال أن ل�س لإل�سان إال عقلھ الباطن عند 

 لإلصغاء وت�بع ما يلقى عليھ ال غ��، 
ً
النوم، و�ان عق�� الباطن كما علمت متوج�ا

مع ��طيب وأنت و�قال أن ��سان ال يفكر �ش�ئ�ن �� آن واحد. . . تصور أنك �س

مت�بع ألقوالھ ب�ل إ��اب: �ل يجوز �دعاء بأن ما �سمعھ من بنات أف�ارك؟ إذن من 

�و الناظم؟ و�ل �و أنا؟ وقد بر�نا ع�� استحالة ذلك؟. . وكيف يتم صدق الرؤ�ا 

��وادث املستقبل البعيدة عن املصادفات، وال�� لم تكن أصداء ملاض قر�ب أو �عيد 

  ل مج�ول؟. .ولكنھ ت�بؤ بمستقب
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  عبد ا��بار محمود الوائ��

  (�غداد) خان الش�ندر ا��ديد

���ء واحد يمكن أن يقال ع�� س�يل التحقيق �� ا��واب عن �ذه �سئلة: و�و أن 

 ال 
ً
 باطال

ً
ا��زم ينفي �ذه الروايات ع�� اعتبار أ��ا مستحيلة الوقوع إنما ي�ون نفيا

  املنطقية.�عتمد ع�� سند من العلم وال من ال��ا��ن 

  فوقوع �نباء ع�� �ذه الصورة ل�س باملستحيل.

ومن قال باستحالتھ وجب أن يث�ت لنا أنھ ع�� علم تام بأسباب �تصال ب�ن �ل نفس 

  ونفس و�ل مادة ومادة أو �ل نفس ومادة �� �ذا العالم الذي �ع�ش فيھ.

دة ومادة �� عالم ول�س �� وسع أحد أن يزعم أنھ ع�� علم تام بأسباب �تصال ب�ن ما

امل�ان، ودع عنك صالت النفوس والعقول ال�� ال تقع تحت ا��صر وال يحيط ��ا 

  العيان.

ففي �ذا الفضاء الشاسع أشعة من النور ال ترا�ا الع�ن و�� مع ذلك تنفذ �� املعادن 

الصالب وتؤثر �� �حياء وغ�� �حياء؛ و�عض �ذه �شعة �عرف باآلالت و�عض�ا ال 

 �� بيان س�ب التأث�� الذي يقع من �عرف 
ً
�غ�� التقدير وال��جيح، و�ل�ا ال �غن�نا ش�ئا

جرم ع�� جرم آخر �� أجواز الفضاء الرحيب. فما �� قوة ا��ذب؟ وما �� قوة الدفع؟ 

وما �� قوة �شعاع؟ وملاذا ي�ون �شعاع حركة سار�ة تنطلق من الذرة املشطورة 

ح�ن يحدث �ذا �شعاع؟ �ل ا��ركة �� القوة  فتعصف بالقوى؟ وما الذي يتحرك

أو ا��ركة ن�يجة القوة؟ وكيف تحدث �ذه أو تلك أو ت�تقل باملقدار الذي يرصده 

  الراصدون؟

�ل �ذه أسئلة ال يقطع ا��يب ع��ا بجواب مفروغ منھ متفق عليھ، و�� مع ذلك 

يھ الع�ن و�تمثل بھ أسئلة عن النور أي عن املثل �ع�� للوضوح والظ�ور فيما تقع عل

  اللسان.
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فالذي يزعم لنا أن أسباب �تصال ب�ن نفس ونفس، أو ب�ن عقل وعقل، محصورة 

محدودة يمتنع �ل ما عدا�ا، ف�و مدع بما ل�س �� علمھ وال �� أحد من ال�شر، و�لزمھ 

  دليل ما يدعيھ وال دليل �ناك.

 
ً
من إيحاء عقل لعقل أو رسالة  لكن �ل يجوز لنا أن نب�� ع�� �ذا أن تلك �نباء قطعا

  روح إ�� روح؟

أن أسئلة كث��ة تلزمنا قبل أن نخلص إ�� �ذا القول ع�� وجھ التحقيق، ولنضرب 

  املثل بما رواه صاحب ا��طاب عن إدو�ن ر�د.

ف�ل رأى إدو�ن ر�د نبوءات أخرى غ�� النبوءة بيوم وفاتھ؟ و�ل رأى غ�� نبوءات مثل 

  نبوءتھ بيوم الوفاة؟

نت إدو�ن ر�د �� النبوءة الوحيدة ال�� صدقت ف�ناك محل للسؤال: لم لم ت��يأ إن �ا

  روحھ ملعرفة الغيب إال �� �ذه ا��الة؟

وإن �انت �� واحدة من نبوءات كث��ات كذبت �ل�ا ما عدا �ذه النبوءة فاحتمال 

لم املصادفة �نا يخطر ع�� البال إ�� جانب �حتمال �خر: و�و تلقي الرسالة من عا

) �أي يوم آخر �� أيام السن�ن، ال موجب الست�نائھ 1910نوفم�� سنة  7الروح. و�وم (

وال موجب للقطع بأن �نباء بھ من توفيق املصادفات وقد يجوز أن ألف إ�سان غ�� 

  )؟1910نوفم�� سنة  7إدو�ن ر�د �ذه التوار�خ كما ��ل تأر�خ (

صادفات إ�� عالم ا��قائق املتواترة إذا وإنما تخرج �ذه �نباء من عالم الغرائب وامل

أمكن تطبيق�ا تجارب العلوم؛ ول�س �ذا التطبيق بامل�سور �� مسائل العقل والروح، 

ألنك �ستطيع أن تحكم مادة ك�ل مادة، وأن التجر�ة ف��ا تتكرر ع�� منوال واحد أو 

 مع اختالف جدة �س��. ولكنك ال �ستطيع أن تحكم بأن �ل عقل ك�ل عقل ��

 أخرى ال تتلقى. و�جوز أن حالة 
ً
 تتلقى وروحا

ً
ا��صائص و�ثار. فيجوز أن روحا

  التلقي ال تطرد �� جميع التجارب ع�� نمط واحد.

  و��نا موضع �عضال �� �عميم ا��كم ع�� مسائل العقول و�رواح.
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واح غ�� فغاية ما ي�ت�� إليھ اليق�ن �� �ذه املعضلة أن �تصال ب�ن العقول أو ب�ن �ر 

مستحيل، ولكنھ كذلك غ�� محتوم من �مثلة ال�� تذكر �� �ذا السياق، و�خاصة إذا 

نحن أحضرنا أن الرواية عن املنام ت�سع لكث�� من التحر�ف و�نحراف، ألن املنام 

بطبيعتھ غ�� مث�ت للمراجعة والتأكد من الصور الغامضة ال�� تتالحق فيھ، وقد 

��وادث ال�� �ش��ھ �� عالم اليقظة، وإن تقار�ت املسافة يتمم�ا ا��يال �عد وقوع ا

  ب�ن رؤ�ة اليقظة ورؤ�ة املنام.

فيجوز أن الرؤى ال�� أشار إل��ا ال�اتب رسائل من روح إ�� روح، أو من العقل ا��يط 

  إ�� عقول �حاد. ولكن ا��زم ال تكفي فيھ �ذه الرؤى وال تلك الروايات.

وتخيل �صغاء إل��ا من صديق ف�و ظا�رة مختلفة تكفي أما نظم القصيدة �� املنام 

  التجارب النفسانية لتفس���ا وال استحالة ف��ا ع�� �طالق.

ألن نظم الشعر �� النوم يحدث لغ�� قليل من الشعراء، وقد روى عن �ولردج الشاعر 

�نجل��ي أنھ نظم قصيدة مطولة من أجود شعره و�و نائم، ولست أس�بعد ذلك. 

� تتفق �� أبيات من الشعر أنظم�ا �� املنام وأنا مشغول الذ�ن بالنظم أو غ�� ألن�

  مشغول، وإلن لم يتفق �� �� �ذه ا��الة نظم املطوالت.

أما استحالة النظم و�صغاء �� وقت واحد فل�س بواقع. ألن �صغاء تخيل ال حقيقة 

ذ�ا الو�� الباطن لظ�ور لھ �� ا��ارج، و�ل ما فيھ أنھ �و الصورة الرمز�ة ال�� اتخ

  تلك �بيات فيھ.

ومن طبيعة �حالم أ��ا رمز�ة تتخيل املعا�ي واملؤثرات �� صورة ا��سوسات. فيبدو 

 يبطش بھ 
ً
 مف��سا

ً
 �شدد عليھ ا��ناق، وأن وحشا

ً
 مطاردا

ً
للمكروب �� حلمھ أن عدوا

لم و�و الذي ينظم �� م�ان ال م�رب منھ و�كذا يتخيل الو�� الباطن أنھ يص�� إ�� مت�

  ما يص�� إليھ �� ا��يال.

 والتفاتھ مع  - ح�� أثناء اليقظة  -و�عد فال استحالة 
ً
�� ���يل العقل الباطن ش�ئا

  ا��س إ�� ���ء آخر.
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 أن �ستغرق �� التفك�� و�مر بنا إ�سان �عرفھ فال نلتفت إليھ. ثم 
ً
فقد جر�نا جميعا

راق، وقد نذكر أنھ قد حيانا ب�لمات نذكر أنھ قد مر بنا �عد ان��اء حالة �ستغ

نحفظ�ا ونحسب أننا لم �سمع�ا ح�ن فاه ��ا، ونحن قد سمعنا�ا و��لنا�ا ع�� غ�� 

  ان�باه.

وال حاجة بنا �� �ذه الظا�رة إ�� فرض املصادفات، ألن الواقع �� أمثال �ذه الظا�رة 

مان فيھ أنھ ال إثبات متكرر متواتر يمكن القياس عليھ. أما �نباء با���ول فشاطئ � 

�غ�� دليل يقبل التكرار والتواتر، وال إن�ار �غ�� دليل كذلك الدليل. وقد نر�� �ثبات 

�غ�� دليل ع�� �ن�ار �غ��ه. ألن املنكر املتعسف �غلق الباب ع�� ما سيعلم �� 

  . . .املستقبل، وال يز�د املث�ت املع�سف ع�� ا��طأ �� الواقع كما رآه أو تخيل أنھ رآه
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  �� مذا�ب �دب

   

قد �غ�� التمثيل حيث ال �غ�� الدليل، والسيما �� تلك املسائل ال�� تتفق ف��ا �راء وال 

  يقع ا��الف عل��ا �� ا��قيقة إال الختالف �سماء.

ومن �ذا القبيل مسألة ا��كم ع�� املذ�ب الرمزي بي�� و��ن ال�اتب �مل�� �ستاذ 

  ك أبو حديد.فر�د ب

فقد سأل�� مندوب (الزمان) عن �ذا املذ�ب فقلت لھ: إن �لمة �دب الرمزي �لمة 

��يفة؛ ألن �دب قبل �ل ���ء إفصاح، فمن ��ز عن �فصاح فأو�� أن ي��ك 

�دب. ومن �ان ال يت�لم إال بالرموز فخ�� لھ أن يخ��ع لھ لغة أخرى غ�� �ذه ال�� 

 من ال���غليفية القديمة �غ�� تواضع الناس ع�� التفا�م 
ً
��ا. وليخ��ع إن استطاع نوعا

  ف��ا الصور و�شارات عن ا��روف وال�لمات).

ووجھ املندوب �ذا السؤال إ�� زميلنا �ستاذ أ�ي حديد بك فقال: (ال أوافق �ستاذ 

العقاد فيما ذ�ب إليھ بخصوص �دب الرمزي؛ فإن �ان �ذا �خ�� من نوع 

��ناردشو، وأ�ل الك�ف لتوفيق ا��كيم، وتاي�س ألناتول فرا�س، فإنھ بيجماليون ل

�عد من أس�� أنواع �دب. ولعل اختالف الرأي ب�ن العقاد و�ي�� يرجع إ�� أن الصورة 

  ال�� �� ذ��� عن �دب الرمزي قد �غاير تلك الصورة ال�� �� ذ�ن العقاد عنھ).

بل ��  -زي املقبول عنده �� التقر�ب و�كذا أفاد تمثيل �ستاذ فر�د لألدب الرم

  ب�ن القول�ن. - التوحيد 

ف�ل �ذه الروايات ال�� ���ب �ستاذ ���ب��، وترتقي عندي إ�� املرتبة �و�� من فن 

  املسرح والرواية.

ولك�� ال أحس��ا من أدب (املذ�ب الرمزي) الذي تك�� الدعوة إليھ ب�ن الفر�سي�ن 

ة، أل��ا ال �ع�� وال تتعمد التلب�س، ولك��ا من أصرح ما خاصة �� �ذه السنوات �خ�� 
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يقرأه القارئون وإذا توسعنا �� التعب�� ف�� عندي من الرمز السا�غ ول�ست من الرمز 

  املمنوع.

 ولھ  -ح�ن أجبت عن ذلك السؤال  -ألن�� 
ً
عن�ت الرمز الذي ي��أ إليھ ال�اتب عمدا

�رب من النور ول�ست لھ معذرة �� ال�رب مندوحة من �فصاح، أو عن�ت الرمز الذي �

  منھ.

أما الرمز ع�� إطالقھ فل�س �و بممنوع وال مست��ن، وقد بي�ت أنواعھ �� مقال 

  بمجلة الكتاب �شر �� أول السنة املاضية فقلت فيھ �عنوان (مسوغات الرمز�ة)!

ة ��سان. (إن التعب�� بالرموز عادة قديمة �� �عب�� ��سان، بل عادة قديمة �� بد��

فا��الم مثال �ع�� �� منامھ عن شعور الضيق أو ا��وف بقصة رمز�ة. . وال�اتب الذي 

لم �عرف ا��روف �بجدية يرمز إ�� املعا�ي بال��وص والرسوم. وك�ان الديانات 

 إ�� الكنايات و�لغاز. . . وال�ساك املتصوفون يرمزون أل��م ال 
ً
يرمزون و�عمدون كث��ا

عا�ي الغامضة ال�� تج�ش ��ا نفوس�م �� حالة كحالة الغيبو�ة. . . �ستو��ون امل

و�ان �عض الدول يق�ر الرعية ع�� عقيدة ال يدينون ��ا وقد يدينون �غ���ا، 

 لعبارة مف�ومة أو 
ً
ف�ش��ون إ�� عقائد�م برموز يف�مو��ا. . . وقد ي�ون الرمز اختصارا

�سان و�� طبيعة ��سان، ولكنھ صورة ظا�رة. . . فالرمز ���ء مألوف �� �عب�� �

مألوف ع�� حالة واحدة ال تخلو م��ا معرض الرمز والكناية، و�� حالة �ضطرار 

وال��ز عن �فصاح. . . فإذا لوحظت �ذه ا��الة فاملز أسلوب متفق عليھ ال يحتاج 

أن  إ�� مدرسة ت�بھ �ذ�ان إليھ. فا��يا�� ال �س�ش�� مدرسة من املدارس ل�ش�� عليھ

يحلم بالصور وال�شب��ات. . . والشاعر ال �عاب إذا مثل لنا ال�واكب و�ز�ار فأل�س�ا 

ثياب �حياء. ومن ضاق بھ اللفظ فعمد إ�� التعليل وال�ش�يھ فالناس ال يحسبونھ من 

�ذه املدرسة أو تلك؛ ألن املدرسة ال�� يصدر ع��ا �� �ذه ا��الة �� مدرسة البد��ة 

  ان ��سان.��سانية حيث �

  �ذه الرموز الطبيعية �� الرموز ال�� ���ب ��ا كما ���ب ��ا �ستاذ فر�د.



241 
 

أما الرموز ال�� وصفنا�ا بال��ف ف�� تلك الرموز امللفقة �� غ�� حاجة ولغ�� علة، 

إال ذلك ال�راء الذي يتحدثون فيھ عن (الالو��). . . و (الالشعور)، و�قولون إ��م 

يھ العقل وال يحيط بھ ا��س الظا�ر، و�� ج�الة م��م �سوق�م �ع��ون بھ عما ال �ع

إل��ا أن الكالم عن (الالو��) وعن (الالشعور) ���ء جديد، و�أ��م يحسبون أن ��سان 

 من �ذا (الو�� الباطن) أو �ذا الشعور الذي ال ��� نفسھ قبل أن 
ً
قد خلق مجردا

  يت�لم عنھ النفسانيون املعاصرون.

و��) قديم �� ��سان، وأنھ قد صدر عنھ �� تخيلھ وتفك��ه قبل أن والواقع أن (الال 

نطلق عليھ �ذه �سماء، وإذا �ان املعاصرون قد كشفوه أو أطلقوا عليھ �سماء 

فذلك أد�� إ�� كشفھ وتوضيحھ، ال إ�� طغيانھ ع�� العقل وا��س وإلغاء �ذا وذاك 

  ن عن �بانة و�داء.�أ��ما معطالن �� �عب�� ��سان وتفك��ه، عاجزا

فالتعمية املقصودة لغ�� علة �� الرمز�ة ال��يفة ال�� ننكر�ا وال �سيغ�ا، و�� وليدة 

ال�شدق باملبتدعات ا��ديثة �� مذا�ب علم النفس عن غ�� ف�م وال تمي�� ب�ن ما �و 

  حديث �� الكشوف العلمية وما �و حديث �� طبيعة ��سان.

العقل �الكالم ا��ديث عن طبيعة النظر أو حقائق  إن الكالم ا��ديث عن طبيعة

النور و�ضاءة، ونحن ال �غ�� نظرنا إ�� �شياء ألننا عرفنا عن دقائق الع�ن ما لم نكن 

�عرف، وكذلك ال �غ�� شعورنا بالدنيا ألن علماء النفس أطلقوا ع�� املل�ات النفسية 

  فينا أسماء لم �عرف�ا �قدمون.

 ولكن �ذه الطائفة 
ً
 جديدا

ً
ال�� �س�� نفس�ا باملدرسة الرمز�ة تظن أننا قد خلقنا خلقا

�عد ظ�ور تلك املصط��ات ع�� �لسنة فتل�� ما �ان من تفك�� و�عب�� لغ�� س�ب، 

وتتعمد أساليب التعمية أل��ا سمعت أن الو�� الباطن غ�� الو�� الظا�ر، و�ما �� 

  ا��قيقة قد �انا كذلك منذ أول الزمان.

  �� �دب (رامزون)، ألن الرمز أقرب إ�� التوضيح والتأث��.فليكن 

أما الرامز الذي تظ�ر لھ ا��قائق فيضع يديھ ع�� عي�يھ ل�ي ال يرا�ا، ف�و ال ير�نا 

 قط �ستحق أن نراه.
ً
  ش�ئا
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 عن �لية �داب، فقلت لھ إن �ذه ال�لية لم تخرج 
ً
وقد سأل�� مندوب الزمان أيضا

 منذ �شأت
ً
 واحدا

ً
، وأن الشبان الذين نبغوا م��ا �� �دب قد نبغوا بج�ود�م أديبا

ومل�ا��م ع�� الرغم من سوء التعل�� �ناك، وقيام�ا �� الغالب ع�� قواد �نتفاع 

  وحب الظ�ور.

وسئل �ستاذ أبو حديد فقال: (أوافقھ بتحفظ. و�ذا التحفظ يرجع إ�� أن ا��امعة 

�عد ما ن�تظره �� ر�ع قرن آخر، وأم�� أن ت�ون املصر�ة وليدة ر�ع قرن فال ن�تظر م��ا 

  الن�يجة طيبة).

  ولست أر�د أن أخالف �ستاذ �� �ذا التحفظ إال بما يرضيھ و�ر��� ا��قيقة.

فاألستاذ أبو حديد من خر��� مدرسة املعلم�ن العليا، و�ذه املدرسة قد أ�ش�ت 

  لتخر�ج املعلم�ن ولم ت�شأ خاصة لتخر�ج �دباء.

لم تنقض عل��ا سنوات ح�� أخرجت للعر�ية أدباء من طراز دمحم  - مع �ذا  -ولك��ا 

السبا�� وعبد الرحمن شكري وإبرا�يم املاز�ي ودمحم جالل و�امل سليم وأحمد ز�ي 

  والعبادي وعوض دمحم وفر�د أ�ي حديد ودمحم بدران.

  فاملسألة إذن مسألة الب�ئة و�ستعداد ال مسألة الزمن الطو�ل أو القص��.

 أو جملة أدباء؛ فإن �عليم 
ً
وال فضل ملدرسة ن�تظر�ا خمس�ن سنة لتخرج لنا أديبا

املدرسة برنامج محدود السنوات، ول�ست �� أمة تتولد ف��ا �جيال وتحسب أطوار�ا 

  بالعشرات من السن�ن.

وإذا تم برنامج �عد برنامج ولم �شعر لتمامھ بأثر �� ال��ضة �دبية فذلك �و �فالس 

نھ، أو ذلك �و الدليل ع�� أن �ديب الذي يخرجھ لنا نصف قرن من الزمان �و �عي

وليد �مة �� تطور�ا ول�س وليد املدرسة ال�� �ان ي�ب�� أن �عطيھ ثمر��ا �� بضع 

  سنوات.

حقق هللا أمل �ستاذ �� الن�يجة الطيبة، ولكن قبل خمس وعشر�ن سنة إن شاء هللا. 

!. .  
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